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การขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุขาว
“พันธุขาวหอมชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลัน”
ดร.ธีรยุทธ ตูจินดา และคณะ จากหนวยปฏิบัติการ
คนหาและใช ป ระโยชน ยีน ข าว (หน วยปฏิ บั ติการวิจั ยรว ม
ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและศูนยพัน ธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชี วภาพแห งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. รวมกับ
นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรมการขาว พัฒนา
พั น ธุ ขาวหอมคุ ณ ภาพดี ที่ ท นน้ํ าท วมฉั บ พลั น โดยการผสม
ระหวางพันธุขาว ไออาร 57514 ที่ทนตอน้ําทวมฉับพลันกับ
พันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ไมทนน้ําทวม ไดพันธุชื่อวา “ขาว
พันธุหอมชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลัน” ขาวพันธุดังกลาวจม
อยูใตน้ําไดนาน 2-3 สัปดาห ฟนตัวหลังน้ําลดไดดี ความสูง
ประมาณ 105-110 เซนติ เมตร จํ านวนรวงต อกอประมาณ
15 รวง (นาดํา) ลําตนแข็ง ไมหักลมงาย นอกจากคุณสมบัติ
เดนในการทนน้ําทวมฉับพลัน พันธุหอมชลสิทธิ์ไมไวตอชวง
แสง จึงปลูกไดมากกวา 1 ครั้งตอป อายุเก็บเกี่ยวประมาณ
120 วั น ผลผลิ ต เฉลี่ ย 800-900 กิ โลกรั ม ต อ ไร คุ ณ ภาพ
การหุงตมคลายพันธุขาวดอกมะลิ 105 ปริมาณอะไมโลส
รอ ยละ 14-18 ป จ จุ บั น มี ก ารปลู ก ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
ระหวางป 2553-2558 สวทช. เผยแพรขาวพันธุหอม
ชลสิท ธิ์ทนน้ํ าท วมฉับ พลันผ านการถายทอดเทคโนโลยี การ
ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ข า วคุ ณ ภาพดี ใน 3 รูป แบบ คื อ 1) รว มกั บ
เกษตรกรผานสหกรณการเกษตร โดยคุณสมศักดิ์ พลอยพานิช
เจริ ญ ไบโอเทค 2) ร ว มกั บ หน ว ยงานในพื้ น ที่ ถ า ยทอด
เทคโนโลยีใหเกษตรกรในจ.พระนครศรีอยุธยา จ.ชัยนาท จ.
อ า งทอง ผ า นสหกรณ ก ารเกษตร 7 แห ง ได แ ก สหกรณ
การเกษตรผั ก ไห จํ า กั ด สหกรณ ก ารเกษตรท า เรื อ จํ า กั ด
สหกรณการเกษตรบางบาล จํากัด สหกรณการเกษตรสรรพยา
จํากัด สหกรณการเกษตรสรรคบุรี จํากัด สหกรณการเกษตร
วั ด สิ ง ห จํ า กั ด สหกรณ ก ารเกษตรสามโก จํ า กั ด และ 3)
รวมกับเกษตรกรผานภาคเอกชน โดย ดร.กัญญณัช (ปทมา)
ศิริธัญ ญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ข า วคุ ณ ภาพดี ใ ห
เกษตรกรในจ.ลําปาง ผานบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด และ
จ.นครราชสีมา ผานฟารมโชคชัย ที่ผานมา มีเกษตรกรเขารวม
814 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 5,688 ไร ผลผลิตรวม 30,408 ตัน
สรางรายไดจ ากการขายเมล็ ด พั น ธุขาวเปลื อกและขาวสาร
980 ลานบาท

ป 2559 ดร.มีชัย เซี่ยงหลิว จากไบโอเทค ผลิตเมล็ดพันธุ
ข าวหอมชลสิ ท ธิ์ท นน้ํ า ท ว มฉั บ พลั น ประมาณ 9,000 กิ โลกรั ม
และร ว มกั บ ดร.กั ญ ญณั ช (ป ท มา) ศิ ริ ธั ญ ญา ผู อํ า นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ลําปาง และคุ ณ สมศั ก ดิ์ พลอยพานิ ชเจริ ญ สถาบั น การจั ด การ
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การผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าวคุณภาพดีของเกษตรกร
ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ต ำบลดอนรั ก อ ำเภออหนองจิ ก จั ง หวั ด ปั ต ตำนี มี
หมู่บ้ำน 7 หมู่บ้ำน เภนื้อที่ 14 ตำรำงกิโลเภมตร พื้นที่เภป็นที่รำบ
ลุ่ ม มี ป ระชำกร 5,314 คน นั บ ถือศำสนำอิ ส ลำมร้อยละ 83
และศำสนำพุทธร้อยละ 17 ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
รับจ้ำงทั่วไปและเภกษตรกรรม ในปี 2559 พื้ นที่ต.ดอนรัก ท ำ
เภกษตรแปลงใหญ่ เภป็นเภกษตรต้นแบบพื้นที่กว่ำ 1,000 ไร่ ปลูก
ข้ำวอินทรีย์ จำนวน 60 แปลง (ประมำณ 100 ไร่) ที่ได้รับรอง
มำตรฐำน GAP โดยสำนักงำนพัฒนำและวิจัยกำรเภกษตร (สวพ.)
มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำ กำรผลิตเภมล็ดพันธุ์ข้ำว กำรร่วมหุ้นซื้อ
ปัจจัยกำรผลิต กำรปลูกพืชถั่วบำรุงดิน ทำให้เภก็บน้ำในแปลงได้
ดี และทำให้ต้นทุนกำรผลิตลดลงจำก 5,000 บำทต่อไร่ มำอยู่ที่
3,500 บำทต่อไร่ จำกกำรท ำเภกษตรแปลงใหญ่ ท ำให้ มีรำยได้
เภพิ่มขึ้น
เภมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ย ำย น 2558 ส ม เภด็ จพ ระเภท พ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เภสด็จพระรำชดำเภนิน ทรง
เภยี่ยมรำษฎรบ้ ำนท่ ำด่ำน ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี มี
พระรำชดำริให้พิจำรณำดำเภนินกำรจัดทำศูนย์เภมล็ดพันธุ์ข้ำวใน
พื้นที่อำคใต้ เภพื่อผลิตเภมล็ดพันธุ์ข้ำวและเภป็นคลังเภมล็ดพันธุ์ข้ำว
สำรองในกำรให้ควำมช่วยเภหลือเภกษตรกร เภมื่อเภกิดอุทุกอัย หรือ
อัยพิบัติ
กลุ่ ม เภกษตรกรคั ด เภลื อ กข้ ำ วพั น ธุ์ ห อมชลสิ ท ธิ์ ท น
น้ำท่วมฉับพลันที่เภคยทดลองปลูกในพื้นที่ได้ผลผลิตและรสชำติ
ดี เภป็ น ที่ ต้ อ งกำรของตลำด ทำงกลุ่ ม บริ หำรปรั บ ปรุงระบบ
ชลประทำน โครงกำรส่งน้ำต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี ได้
ส่ งหนั งสื อมำที่ ส ำนั กงำนพั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์และเภทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ขอควำมอนุเภครำะห์เภมล็ดพันธุ์ข้ำว "พันธุ์หอม
ชลสิทธิ์" และผู้เภชี่ยวชำญให้คำแนะนำในกำรผลิตเภมล็ดพันธุ์ข้ำว
คุ ณ อำพดี แ ก่ ก ลุ่ ม เภกษตรกรในพื้ น ที่ สวทช. โดยศู น ย์ พั น ธุ
วิศวกรรมและเภทคโนโลยี ชี วอำพแห่ งชำติ (ไบโอเภทค) ได้ มอบ
เภมล็ ดพั นธุ์ข้ ำวหอมชลสิ ทธิ์ทนน้ ำท่ วมฉั บพลันให้ กลุ่มเภกษตรกร
จำนวน 1,000 กิโลกรัม และให้ ดร.มีชัย เภซี่ยงหลิว ไบโอเภทค และ
ดร.กัญญณั ช ศิ ริธัญญำ ผู้ อำนวยกำรสถำบั น วิจั ย และพั ฒ นำ
และนำยวินิจ นุ่มฤทธิ์ มหำวิทยำลัยเภทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ไปให้ควำมรู้และอบรมเภรื่องกำรผลิตเภมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณอำพดี กำร
ป้องกันและกำจัดโรคและแมลง โดยประสำนกำรดำเภนินงำนกับคุณ
ชินวัฒ น์ พรหมมำณพ หั วหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุ ง รั ก ษ ำปั ต ตำนี ส ำนั ก ชลประทำนที่ 17 กรม
ชลประทำน ในฐำนะผู้จัดกำรแปลงข้ำวคุณอำพ จ.ปัตตำนี
ผลการปลู ก ในปี 2559 ในช่ ว งเภดื อ นมิ ถุ น ำยน กั น ยำยน ในพื้ น ที่ ส ถำนี ท ดลองกำรใช้ น้ ำชลประทำนที่ 7
ปัตตำนี ร่วมกับพื้นที่เภกษตรกร 30 ครอบครัว รวม 66 ไร่ ใช้กำร
จัดกำรแบบเภกษตรแปลงใหญ่ และกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ำน้ อย
"ระบบกำรปลูกข้ำวแบบเภปียกสลับแห้ง" ได้ผลผลิตรวม 49.5
ตัน (ผลผลิตเภฉลี่ย 750 กิโลกรัม /ไร่) ลดต้ น ทุน กำรผลิต เภช่ น
ค่ำ รถด ำนำ ค่ ำรถเภกี่ยว ค่ ำปุ๋ ย ไร่ล ะ 200-500 บำท ผลผลิ ต
เภพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 20 ใช้ น้ ำชลประทำนลดลงร้อยละ 15 ได้ รับ
รางวัล WATSAVE AWARDS 2016 “การท้านาแบบใช้น้ า
น้อยหรือการท้านาแบบเปียกสลับแห้ง” จาก International
Commission on Irrigation and Drainage (ICID) ในกำร
ประชุ ม ชลประทำนโลกครั้ ง ที่ 2 ที่ จั ด ขึ้ น ระหว่ ำ งวั น ที่ 6-8
พฤศจิกำยน 2559 ณ จ.เภชียงใหม่
สนใจติ ดต่ อดู งานได้ ที่ คุ ณ ชิ น วั ฒ น์ พรหมมำณพ
หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำปัตตำนี
ส ำนั ก ช ล ป ระ ท ำน ที่ 17 ก รม ช ล ป ระ ท ำน โท รศั พ ท์
0815426501
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เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบใช้นาน้อย
(เปียกสลับแห้ง)
การปลูกข้าวของเกษตรกรทั่วไปมักปล่อยให้น้าขัง
ในนาตลอดช่วงเวลาการปลูก ท้าให้ใช้น้าปริมาณมาก จาก
การที่ ข้ า วในแต่ ล ะระยะต้ อ งการน้ า ไม่ เท่ า กั น เพื่ อ การ
ประหยัดน้าจึงมีเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
หรือ เรียกกันโดยทั่วไปว่า "การแกล้งข้าว" โดยปล่อยให้
ข้าวขาดน้าในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้รากและ
ล้าต้นแข็งแรง
การเจริ ญ เติ บ โตของข้ าว แบ่ ง เป็ น 4 ระยะ คื อ
ระยะกล้า (0-30 วัน) ระยะแตกกอ (40-70 วัน) ระยะสร้าง
รวง (80-100 วัน) และระยะสร้างเมล็ด (110-130 วัน)
ในปี 2559 กลุ่มบริหารการใช้น้าชลประทานบ้าน
ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว
แบบเปียกสลับแห้ง เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทน
น้ า ท่ ว มฉั บ พลั น ในพื นที่ ข องสถานี ท ดลองการใช้ น้ า
ชลประทานที่ 7 ปัตตานี จ้านวน 6 ไร่ ร่วมกับเกษตรกร 30
ครอบครัว พืนที่ 60 ไร่ รวมพืนที่ 66 ไร่ โดยขังน้าในแปลง
นาที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร ในช่วงหลังปักด้า (ระยะ
กล้า) เมื่อข้าวมีอายุ 35-45 วัน ปล่อยให้ข้าวขาดน้า (ไม่ให้
น้าเป็นระยะเวลา 14 วัน หรือจนกว่าระดับน้าในแปลงนา
ลดต่้ากว่าผิ วแปลง 10-15 เซนติเมตร (มีเครื่องวัดระดับ)
หรือดินในแปลงนาแตกระแหง จึงปล่อยน้าเข้านา ช่วงที่
ปล่อยให้ข้าวขาดน้าอีกช่วงหนึ่ง คือ ช่วงข้าวแตกกอสูงสุด
(ข้าวอายุ 60-65 วัน ) เป็น ระยะเวลา 14 วัน เช่น กัน หรือ
จนกว่ า ระดั บ น้ า ในแปลงนาลดต่้ า กว่ า ผิ ว แปลง 10-15
เซนติเมตร หรือดินในแปลงนาแตกระแหง จึงปล่อยน้าเข้า
นา ในช่วงข้าวตังท้อง ช่วงออกดอก เพิ่มระดับน้าในแปลง
อยู่ที่ 7-10 เซนติเมตร

เครื่องมือดูระดับนาในแปลงนา

ผลการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ข้ าวแบบเปี ย กสลั บ แห้ ง ได้
เมล็ดพันธุ์รวม 49.5 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัม /ไร่)
จากการด้ า เนิ น การในลั ก ษณะเกษตรแปลงใหญ่ มี ก าร
บริหารจัดการร่วมกัน ท้าให้ลดต้นทุนการผลิต เช่น ค่ารถ
ด้านา ค่ารถเกี่ยว ค่าปุ๋ย ไร่ละ 200-500 บาท ได้ผ ลผลิ ต
เพิ่มขึน 20% ใช้น้าชลประทานลดลง 15% ในภาพรวม
ลดต้ น ทุ น การผลิ ต จากไร่ล ะ 5,000 บาท เหลื อ 3,500
บาท ท้าให้กลุ่มเกษตรกรในพืนที่มีรายได้เพิ่มขึน และได้รับ
รางวัล WATSAVE AWARDS 2016 “การทานาแบบใช้
น าน้ อ ยหรื อ การท าน าแบบเปี ย กสลั บ แห้ ง ” จาก
International Commission on Irrigation and
Drainage (ICID) ในการประชุมชลประทานโลกครังที่ 2
ที่ จั ด ขึ นระหว่ า งวั น ที่ 6-8 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ จ.
เชียงใหม่
สนใจติ ดต่ อดู งานได้ ที่ คุ ณชิ น วั ฒ น์ พรหมมาณพ
หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ศ วกรรม โครงการส่ ง น้ า และบ้ า รุ ง รั ก ษา
ปัตตานี ส้านักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน โทรศัพท์
081 5426501
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2) กลุมเกษตรกรจากสหกรณการเกษตรผักไห จํากัด ต.ผักไห
นวนรวงตอกอประมาณ 10 รวง อายุเก็บเกี่ยง ว 110-120
ประมาณ 105-110 เซนติ เมตร จํ านวนรวงต อกอประมาณ
อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา
วัน ชวงปลูกที่เหมาะสม เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ผลผลิตประมาณ
15 รวง (นาดํา) ลําตนแข็ง ไมหักลมงาย นอกจากคุณสมบัติ 3) กลุมเกษตรกรจากสถาบันการเงินชุมชน ต.บึงสามัคคี อ.บึง
600 กิโลกรัําทมวตมฉั
อไรบขพลั
าวเปลื
้ําตาลคลทธิายพั
เดนในการทนน้
น พัอนกสี
ธุหนอมชลสิ
์ไมไนวตธุกอข6
ชวง
สามัคคี จ.กําแพงเพชร
กข 6
ธัญสิริน
าวกลาอ1ง 2.2×6.9×1.7
แสง จึขนาดเมล็
งปลูกไดมดขากกว
ครั้งตอป อายุมิเก็ลบลิเเกีมตร
่ยวประมาณ 4) กลุมเกษตรกรจากสหกรณ
การเกษตรชนแดน ต .ชนแดน
120 วั น ผลผลิ ต เฉลี่ ย 800-900 กิ โลกรัม ต อ ไร คุ ณ ภาพ
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ
การหุงตม คลายพันธุขาวดอกมะลิ 105 ปริมาณอะไมโลส 5) กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานดอนรัก อ.หนองจิก จ.
รอ ยละ 14-18 ป จ จุ บั น มี ก ารปลู ก ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกปตตานี
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
6) กลุมเกษตรกรบานคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
ระหวางป 2553-2558 สวทช. เผยแพรขาวพันธุหอม 7) กลุมเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ
ลม เก็บายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยว
ชลสิท ธิ์ทนน้ํ าท วมฉับ พลันกข6
ผ านการถ
การ 8) กลุ ม เกษตรกรค า ยสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลก
ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ข า วคุณ ภาพดี
ยากใน 3 รู ป แบบ คื อ 1) ร ว มกั บ
มหาราช ต.โพธสัย อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
เกษตรกรผานสหกรณการเกษตร โดยคุณสมศักดิ์ พลอยพานิช 9) กลุมเกษตรกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
เจริ ญ ไบโอเทค 2) ร ว มกั บ หน ว ยงานในพื้ น ที่ ถ า ยทอด
เทคโนโลยีใหเกษตรกรในจ.พระนครศรีอยุธยา จ.ชัยนาท จ.
ธัญสิรินตานทานโรคไหม
กข6 ไมทนโรค
ริน ลําตนแข็
แรงง ไม
อ า งทอง ผ า นสหกรณธัญกสิารเกษตร
7 งแห
ไดหแักก สหกรณ
หนไหม
วยงานและกลุมเกษตรกรทีผ่ ลิตเมล็ดพันธุขาวหอมชลสิทธิ์
การเกษตรผั ก ไห จํ า กัลดม สหกรณ ก ารเกษตรท า เรื อ จํ า กั ด
> ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สหกรณการเกษตรบางบาล จํากัด สหกรณการเกษตรสรรพยา
วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
มเกษตรกรที่ผลิรตี จํเมล็
นธุขาวธั
ญสิริน
จํากัด สหกรณกกลุารเกษตรสรรคบุ
ากัด พัสหกรณ
การเกษตร
วั ด สิ ง ห จํ า กั ด สหกรณ
ก ารเกษตรสามโก
กั ดดและ
ท 034-355-192
 กลุ
มวิสาหกิจชุมชนผลิจํตาเมล็
พันธุข3)าวบานปโทรศั
วชัย พจ.น
าน
โทรศัพท 081-3877577
รวมกับเกษตรกรผานภาคเอกชน โดย ดร.กัญญณัช (ปทมา)
>
Ùč
è
Ăîč
õ
ì
Ć
øǰñúĉ
ê
đöúĘ
éóĆîพíčทŤ×šć093-1357515
üĀĂößúÿĉìíĉĝǰÝóĉÝĉêø
 กลุมผลิตเมล็ดพันธุบานสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง
โทรศั
ศิริธัญ ญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง
ēìøýĆóìŤǰ
กลุมผูตผเมล็
ลิต พัด นพัธุนขธุา ขว าอ.เชี
โทรศัพท 089-4540400
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ
วคุ ณยงแสน
ภาพดีจ.เชี
ใ ห ยงราย
เกษตรกรในจ.ลําปาง ผาคุนบริ
ษัท ปูนจํซิาเหน
มนต
ไทย ดจํพัานกัธดขและ
ณศฤงคาร
ายเมล็
าว "ธัญสิริน"
โทรศัพท 091-2988489
จ.นครราชสีมา ผานฟาร
ย ที่ผานมา
มีเกษตรกรเข
ารวมดพันธขาว "ธัญสิริน"
 มคุโชคชั
ณเจนณรงค
ละออศรี
จําหนายเมล็
โทรศัพท 093-3454585
814 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 5,688 ไร ผลผลิตรวม 30,408 ตัน
สรางรายไดจ ากการขายเมล็ ด พั น ธุขาวเปลื อกและขาวสาร
980 ลานบาท
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พืช

นที

หม

รค
พืช

าด
มัก

กิล

ยน

ปลูก

ให

พริก
ซีด
้ แซบ

น

ลา

ขอมูลโดย
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร และคณะ
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

เทคโนโลยีการผลิต

พร�ก

เปนพืชเศรษฐกิจและพืชวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย เปนพืชผักสำหรับปรุงอาหาร
เปนสมุนไพรรักษาโรค และปจจ�บันเปนสวนประกอบในยาและเคร�่องสำอาง

เรดซันอีสาน

พร�ก

สด-แหง

SHU

30,000

ผลยาว สีแดงเขม ทนทาน
ตอโรคและแมลง
> 1 กิโลกรัมตอตน

เรดมูนอีสาน
SHU

30,000

หวยสีทนขามแกน 80

หวยสีทนกาลพฤกษ
SHU

50,000

SHU

60,000

ชอจ�นดา 80

พร�ก

แหง

ผลยาว สีแดงสด ทนตอโรค
และแมลง

SHU

60,000

ออกผลเปนชอ ผลดิบสีเขียวเขม
ผลสุกสีแดงเขม ผลชี้ขึ้น ทนตอโรค
และแมลง
> 3,000 กิโลกรัมตอไร

ผลยาว สีแดงเขม ทนทาน
ตอโรคและแมลง
> 1 กิโลกรัมตอตน
ผลดิบสีเขียวเขม ผลสุกสีแดงสด
ผลแนน ผลชี้ขึ้น ทนตอโรคและแมลง
> 3,000 กิโลกรัมตอไร

หนุมเข�ยวตอง 80
SHU

60,00070,000

ผลอวนหนา ผลออนสีเขียวสดใส
ผลสุกสีสมแดง
> 3,000 กิโลกรัมตอไร

ยอดสนเข็ม 80
SHU

70,000

จ�นดานิล 80

พร�ก

สด-แหง

SHU

70,00080,000

ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดงเขม
ผลชี้ขึ้น
> 3,000 กิโลกรัมตอไร

หนุมมอดินแดง

ผลดิบสีเขียวออน ผลสุกสีแดงสด
SHU

80,000

หยกขาวมอดินแดง

หยกเข�ยวมอดินแดง

พร�กสด

ทำซอส

ผลดิบสีเขียวเขม ผลสุกสีแดงสดผลชี้ขึ้น เนื้อแนน ทนตอโรคและแมลง
> 3,000 กิโลกรัมตอไร

SHU

100,000

ผลสีแดงเขม เนื้อบาง กานยาว
มีกลิ่นหอม

SHU

100,000

ทับทิมมอดินแดง

เยลโลมูน

ผลสีเหลืองสม ทนทานตอโรค
SHU

อุตสาหกรรม

ยา

>300,000

เพชรมอดินแดง
SHU

SHU

SHU

200,000

>300,000

ผลสีแดงสด ทนทานตอโรค
และแมลง ปลูกในสภาพไรไดดี

ผลสีแดงสด เนื้อบาง กานยาว
มีกลิ่นหอม

ผลสีแดงสด เนื้อหนา กานยาว
ทนทานตอโรคและแมลง

อัคนีพิโรธ
SHU

500,000

ตนสูงใหญ ผลสีแดงสด
ปลูกในสภาพโรงเรือน

*สายพันธุพริกเผ็ดจากการปรับปรุงพันธุโดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร และคณะ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
*สารแคปไซซินอยด (capsaicinoids) เปนสารใหความเผ็ดที่อยูในพริก มีหนวยวัดเปน สโควิลล (Scoville Heat Unit; SHU)

เ

•

•

•

•

มลง

ปฏิทินการผลิตและการจัดการ “พร�ก”
บมเมล็ด

ระยะตนกลา

(กอนยายปลูก 35 วัน)

เพาะเมล็ด

• คัดเมล็ดลีบและดำทิ้ง
• แชเมล็ดในน้ำอุน 30 นาที
• หอเมล็ดดวยผาขาวสะอาด
(ทิ้งไว 3-7 วัน รากเริ่มงอก
เปนตุมสีขาวเล็กๆ)

• ผสมวัสดุเพาะใหเขากัน (แกลบดิบ แกลบดำ
กากตะกอนหมอกรองน้ำตาล อัตรา 1:1:1)
หรือใชพีชมอส *ตองเปนแกลบเกา*
• ใสวัสดุเพาะลงในถาดเพาะ รดน้ำใหชุม
ใชไมเจาะหลุมลึกประมาณ 0.5 ซม.
• หยอดเมล็ดที่มีราก 1 เมล็ดตอหลุม กลบบางๆ
แลวรดน้ำใหชุม คลุมดวยกระดาษหนังสือพิมพ
รดน้ำอีกครั้ง
• ประมาณ 2 วัน เมล็ดจะงอกพนวัสดุเพาะ
เอาหนังสือพิมพออก

เตร�ยมแปลงยายปลูก

คัดเมล็ด

(กอนปลูก 7 วัน)

3-7 วัน

แชน้ำอุน

รากงอก

2 วัน

ตร
ตัดแ

1 เมล็ดตอหลุม

ดูแลตนกลา
• วางถาดเพาะในโรงเพาะกลาที่พลางแสงดวยสแลนสีดำ 50%
• รดน้ำเชาและบาย *งดน้ำชวงเย็น จะเกิดโรคงาย*
• ใหปุยเมื่อตนกลางอกพนวัสดุปลูก *รดปุยวันเวนวัน และรดยากันเชื้อรา
สัปดาหละครั้ง*

• พนยาปองกันกำจัดโรคและแมลงสลับกับน้ำสมควันไมทุก 5-7 วัน
ปุยคอก

)
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ยายปลูก
• ระยะปลูก 50x60 ซม.
• ยายปลูกหลุมละ 1 ตน

เตร�ยมแปลง
• ไถดะและไถแปรตากดินอยางนอย
14 วัน ใสปุยคอก 2-3 ตัน/ไร
• ไถพรวนและขึ้นแปลง
โดยมีรองระบายน้ำระหวางแปลง
• รดน้ำใหชุม

*ควรยายชวงเย็น*

แ

ต
จ
ต

หลังยายปลูก

ตัดแตงทำคาง
*ลดการแพรระบาดโรคและแมลงไดมาก*

ใหปุย 3 ระยะ
• เจริญเติบโต ชวง 15-45 วัน
• ติดดอก-ติดผล ชวง 46-90 วัน
• ติดผล-เก็บเกี่ยว ชวง 90-120 วัน

ปุย

ปุย

ปุย

• ตัดกิ่งลางกอนที่จะแตกงามและเด็ดดอก
งามที่ 1-4 ออกใหหมด
• ใชไมไผทำคาง 2 ฝง ยึดหางกัน 3 เมตร
แลวขึงตาขายใหตึง

ปองกันกำจัดโรคและแมลง

• ฉีดพนสารเคมีสลับกับสารสกัดพริกขา
ในระยะตนกลา เจริญเติบโต ออกดอก และติดผล

หมั่น
ต
ประ

เทคโนโลยีการผลิต
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โรคของพร�ก
ยอดไหม
ยอดพริกไหมเนาเปนสีน้ำตาล
มีเสนใยปกคลุม

เ

ใบหง�กเหลือง
ใบมวนงอ บิดเบี้ยว มีสีเหลือง ขาวซีด

ไวรัสใบดาง
ใบยอดเรียวเล็ก ผิดรูป ใบแกและใบยอด
มีรอยดางวงแหวนกระจายตามเนื้อใบ

ใบจ�ดแบคทีเร�ย
มีจุดฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเขมที่ทองใบ
กลางแผลมีรูโหว ขอบแผลสีเหลือง

ไวรัสเสนดางประพร�ก
เสนใบเขียวเขมเปนแนวแคบ ใบหยัก
เปนคลื่น ตนแคระแกร็น กานใบ-ลำตน
มีรอยเขียวช้ำน้ำ

จ�ดตากบ
ใบมีแผลกลมขอบเรียบ
สีน้ำตาลปนเทา/น้ำตาลเขม
กลางแผลมีจุดสีขาว

โร

โรค

ไวรัสใบจ�ดวงแหวน
ใบบิดเบี้ยวหรือมีปนเหลือง
มีจุดวงแหวนทั้งใบ

แ

กุงแหง
ผลยุบเปนวงตุมสีน้ำตาล/ดำ
กระจายทั่ว

ราแปง
เหี่ยวเข�ยว

ตนยังเขียวสดแตลำตนเหี่ยวเฉียบพลัน
ทอลำเลี้ยงภายในตน เปนสีน้ำตาล
มีน้ำสีขาวขุนไหลออกจากลำตนที่ตัดแชน้ำ

ราเม็ดผักกาด

ผลสีขาวคลุมใบลาง หลังใบมีรอยสีเหลือง

เนาคอดิน
รอยช้ำ เสนใยขาวที่โคนตน ตนกลาเหี่ยวพับ

ตนเหี่ยว มีเสนใยขาว
เม็ดสีขาวขุน/น้ำตาลที่โคนตน

โคนและรากเนา
ตนคอยๆ เหี่ยว มีแถบสีน้ำตาล
จากโคนตนถึงยอด ปลายรากดำ

โรค

ก
ำตน

สีเหลือง

เทคโนโลยีการผลิต

A;J1'6
F+ @ĊE3Ċ

เลือกเมล�ดพัน�ุที่สะอาด ปลอดโรค ตัด�ตงทรงพุมใหโปรงโลง ควบคุมความชื้นใน�ปลง เก�บ�ลพริกที่เป�นโรค
ออกจาก�ปลง ใชสารเคมีปองกันกำจัดเชื้อรา เชน คารเบนดาซิม เเมนโคเซบ เบนโมนิล ทุก 7-10 วัน

F+ *5H3)Ċ

ใช�กลบเป�นวัสดุเพาะกลาไม�นนเกินไป เลี่ยงปลูกในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรค�พนยาปองกันเชื้อรา
กอนปลูก �-� วันกำจัดวัชพืชรอบ�ปลง ลดความชืน้ ใน�ปลงปลูก งดใหนำ้ ระบบสปริงเกิล งดเดิน�ปลงหลัง�นตก

F+ +:E#ą

ตรวจ�ปลงสม่ำเสมอ ฉีดสารเคมีปองกันเมื่อพบการระบาดของโรค กำจัดใบรวงใน�ปลงทันที กำจัดวัชพืช
ใน�ปลง�ละรอบ�ปลง พนสารเคมีปองกัน เชน เบนโนมิล คารเบนดาซิม

F+ @: "

เลือกกลาที่ไมมีออาการของโรคก
ดมินกทัเจอร
าการของโรคกออนย
นยาายปลู
ยปลูกก หมั
หมั่น่นสำรวจเเปลง
สำรวจ�ปลงถถาาเริเริ่ม่มมีมีออาการ
าการฉีฉีดดพพนนสารเคมี
สารเคมีบปอรอโงกั
นที
งดให
ทำความสะอาด�ปลงปลู
กสม่ำเสมอ กสม่ำเสมอ
ปองกันน้ำทัระบบสปริ
นที งดใหงนเกิ้ำลระบบสริ
งเกิล ทำความสะอาดเเปลงปลู

F+ D!ĉ: 5<!

คลุกเมล�ดดวยยาปองกันเชื้อรา เลี่ยงเพาะกลาใน�ปลง ทำความสะอาดถาดเพาะ กอนนำถาดมาใชใหม
ตาก�ดดหรืออบน�่งวัสดุเพาะกลา พบการเกิดโรคใหถอนทิ้ง ใชเคมีราดตนหรือถาดตนกลา

F+ +:D)K$9 : เลี่ยงปลูกในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรค ใชปุ�ยอินทรียชวยเพิ่ม�ัตรู�รรมชาติในดิน กำจัดพืชที่เป�นโรค
จาก�ปลง�ละไถกลบล�กไมนอยกวา �0 ซม� งดใหน้ำตามรอง ใชพลาสติกคลุม�ปลง�ทนฟางขาว ปลูกพืช
หมุนเวียนอยางนอย � ป� เชน ขาวโพด หรือพืชกินใบ ใชสารเคมีปองกันโรค เชน คารเบนดาซิม

F+ F !E-8+: D!ĉ: ปองกันการขังของน้ำใน�ปลง เลีย่ งการใหนำ้ ตามรอง เพาะกลาในวัสดุหรือพืน้ ทีป่ ลอดโรค หมัน่ ทำความสะอาด

เครือ่ งมือ�ละอุปกร�การเก�ตร กำจัด�ละเ�าทำลายตนทีเ่ ป�นโรคปลูกพืชหมุนเวียน เชน ขาวโพด ถัว่ ใชปย�ุ หมัก
ปุ�ยคอกปรับส�าพความเป�นกรด-ดางของดิน �ละเพิ่ม�ัตรู�รรมชาติใน�ปลงปลูก ใชพัน�ุตานทาน

B 9A'é&
F+ G"@E" =D+=* ใชเมล�ดพัน�ุจาก�หลงที่นาเชื่อถือ ใชพัน�ุตานทานโรค จัดระยะปลูกใหเหมาะสม งดใหน้ำระบบสปริงเกิล
ติดตอกัน � วัน ทำความสะอาดอุปกร�การเก�ตร ใชสารเคมีกลุมคอปเปอรไฮดรอกไซด

F+ D3=L*/D =*/

เลี่ยงพื้นที่ที่มีประวัติการเกิดโรค กำจัดตนที่เป�นโรค�ละเ�าทำลายทิ้ง เลี่ยงใหน้ำตามรอง ปลูกพืชหมุนเวียน
�-� ป� ทำความสะอาดอุปกร�การเก�ตร (ยังไมมีสารเคมีปองกัน กำจัดโรค)

E+'5.
F+ G"3< D3-?5

F+ H/+92G"ĉ:

F+ H/+92D2Ċ!G"ĉ:#+8&+< 

F+ H/+92G"@/E3/!

กำจัด�มลงหวี่ขาวที่เป�นพาหะของโรค ทำความสะอาด�ปลงใหโปรง กำจัดวัชพืชที่เป�น�หลงอา�ัยของ�มลงหวี่ขาว ตนกลา
ควรอยูในโรงเรือนที่กางมุง ใชวัสดุคลุม�ปลงที่สะทอน�สงสีเทาหรือดำ ปลูกพืชเป�น�นวปองกันรอบ�ปลงพริก เชน ขาวโพด
ใชสารเคมีกำจัดเเมลง เชน ไซเปอรเมทริน คารบาริล ปโตเลียมออยส คอนฟดอร อาบาเมคติน ฟโพรนิล

.656' 56'A CC)&9B)4+5''%A-'|.}
.75 6"56+è&6,6.'ĘB)4A CC)&9B/Ĕ 68|.+}
111 อุทยานวิทยา�าสตรประเท�ไทย ถ�พหลโย�ิน ต�คลองหน�่ง อ�คลองหลวง จ�ปทุม�านี 1�1�0
โทร�ัพท 0 ���� 7000 โทรสาร 0 ���� 700� สายดวน สท� 0�� ��� �100
อีเมล ������������������� �����������������������

พุม
ะมี

ร�ย
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เปนพืชผักสำคัญที่บริโภคกันมากทั่วโลก
ทัง้ รับประทานสดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลากหลาย มะเขือเทศ
มี ส ารสำคั ญ ที ่ เ ป น ประโยชน ต  อ สุ ขภาพ ไม ว  าจะเป น วิ ต ามิ นเอ
วิตามินซี โพแทสเซียม เบตาแคโรทีน และไลโคพีน นอกจากนี้
มะเขือเทศเปนอีกชนิดพืชผักที่สรางรายไดใหเกษตรกร ทั้งผลิต
สูตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม และผลิตเมล็ดพันธุ

โครงการวิจยั และพัฒนาพันธุม ะเขือเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย ศ.ดร.สุชลี า เตชะวงคเสถียร
และคณะ ไดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
พัฒนาสายพันธุม ะเขือเทศ และเผยแพรพนั ธุด กี วา 30 สายพันธุส เู กษตรกร หนวยงานภาครัฐและเอกชน

¾Ñ¹¸Ø¢Í§ÁÐà¢×Íà·È

wilt)

ลักษณะเดน
น้ำหนัก

ออเรนจ มข.

ความหวาน

ลักษณะเดน

ดจัด

ไหล

“มะเขือเทศ”

น้ำหนัก

นิลมณี

ความหวาน

ลักษณะเดน
น้ำหนัก

ชายนี่ ควีน

ความหวาน

ลักษณะเดน
น้ำหนัก

มณีทับทิม

ความหวาน

ลักษณะเดน
น้ำหนัก

น้ำบุษย

ความหวาน

พันธุเลื้อย ผลสุกสีสม
4 กรัม/ผล 1 กก./ตน
8-10%brix
พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล
4 กรัม/ผล 2-3 กก./ตน
10%brix
พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง
7 กรัม/ผล 2-3 กก./ตน
7-8%brix
พันธุเลื้อย ผลสุกสีแดง
7 กรัม/ผล 2 กก./ตน
10%brix
พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง
7 กรัม/ผล 2-3 กก./ตน
12%brix

บริกซ (Brix) คือหนวยที่ใชบอกความเขมขนของของแข็ง
ที่ละลายในสารละลายเปนเปอรเซนตน้ำหนักตอน้ำหนัก
ลักษณะเดน
น้ำหนัก

เชอรี่แพร

ความหวาน

ลักษณะเดน
น้ำหนัก

โกลเดนปริ้นเซส

ความหวาน

ลักษณะเดน
น้ำหนัก

เชอรี่พลัม

ความหวาน

ลักษณะเดน
น้ำหนัก

เรดเลดี้

ความหวาน

ลักษณะเดน
น้ำหนัก

แบล็คเลดี้

ความหวาน

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล
13 กรัม/ผล 2 กก./ตน
10%brix
พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง
6 กรัม/ผล 2 กก./ตน
8%brix
พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล
9 กรัม/ผล 1.5 กก./ตน
8%brix
พันธุเลื้อย ผลสุกสีแดงเขม
9 กรัม/ผล 2 กก./ตน
8%brix
พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล
7 กรัม/ผล 2-3 กก./ตน
8%brix

เทคโนโลยีการผลิต
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บมเมล็ด

ระยะตนกลา

• คัดเมล็ดลีบ ดำ หรือไมสมบูรณทิ้ง
• นำเมล็ดใสถุงตาขาย/ผาขาวบาง แลวนำไปแช
ดวยโซเดียมไฮเปอรคลอไรด (ไฮเตอร) 5%
คัดเมล็ด
(น้ำ 95 สวน : ไฮเตอร 5 สวน) ประมาณ 5 นาที
• ลางดวยน้ำไหลผาน 25-30 นาที หรือจนหมด
กลิ่นโซเดียมไฮเปอรคลอไรด (ไฮเตอร)
• วางลงบนกระดาษเพาะหรือหอดวยผาชุบน้ำบิดหมาด
ที่ผสมสารเคมีปองกันเชื้อรา หมั่นพรมน้ำไมใหแหง
• เมล็ดจะเริ่มแตกตุมราก 3-5 วัน แลวจึงยายลงถาดหลุมเปนลำดับตอไป

ระยะตนกลา

แชไฮเตอร 5%
ประมาณ 5 นาที

3-5 วัน
รากงอก

น้ำ 95 สวน : ไฮเตอร 5 สวน

เพาะเมล็ด

2 วัน

• ผสมวัสดุเพาะใหเขากัน (แกลบดิบ แกลบดำ กากตะกอนหมอกรองน้ำตาล
ขุยมะพราว อัตรา 2:1:1:0.5) หรือใชพีชมอส
*ควรใชวัสดุเกา นำมากองในที่โลง 1 ป กอนผสม*

• ใสวัสดุเพาะลงในถาดเพาะ รดน้ำใหชุม ใชไมเจาะหลุมลึกประมาณ 0.5 ซม.
• หยอดเมล็ดที่แตกตุมมีรากสีขาว 1 เมล็ดตอหลุม กลบบางๆ แลวรดน้ำใหชุม
คลุมดวยกระดาษหนังสือพิมพ รดน้ำอีกครั้ง
• ประมาณ 2 วัน เมล็ดจะงอกพนวัสดุเพาะ เอาหนังสือพิมพออก

1 เมล็ดตอหลุม

ดูแลตนกลา

• วางถาดเพาะในโรงเพาะกลาที่พลางแสงดวยสแลนสีดำ 50%
• รดน้ำเชาและบาย *งดน้ำชวงเย็น เพราะจะทำใหเกิดโรคงาย*
• ใหปุยเมื่อตนกลางอกพนวัสดุปลูก *รดปุยวันเวนวัน และรดสารเคมีปองกันเชื้อราสัปดาหละครั้ง*

ปุยเกล็ด

30 20 10

อาหาร
เสริม

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

อายุ 8-14 วัน
ปุยเกล็ด

10 52 17

อาหาร
เสริม

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

เตรียมแปลงยายปลูก
เตร�ยมแปลง
• ไถดะและไถแปรตากดินอยางนอย 14 วัน
ใสปุยคอก 2-3 ตัน/ไร
• ไถพรวนและขึ้นแปลง โดยมีรองระบายน้ำ
ระหวางแปลง
• รดน้ำใหชุม

อายุ 15-21 วัน
ปุยเกล็ด

9 27 34

อาหาร
เสริม

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

• พนยาปองกันกำจัดโรคและแมลง
สลับกับน้ำสมควันไม ทุก 5-7 วัน

ยายปลูก
ปุยคอก

อายุ 1-7 วัน

• ยายปลูก *ควรยายปลูกชวงเย็น*
• ระยะปลูก 40x50 ซม.
• ยายปลูกหลุมละ 1 ตน

•
•

ปอ
•
•
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หลังยายปลูก
ใหปุย 3 ระยะ

ปุย
13 13 21
25 กิโลกรัม/ไร
ทุก 15 วัน

ระยะเจร�ญเติบโต
ชวง 0-39 วันหลังยายปลูก

ตน

ระยะติดผล-เก็บเกี่ยว
ชวง 60-90 วันหลังยายปลูก

* ในชวงระยะติดผล ควรฉีดพนปุยธาตุอาหารรองแคลเซียมและโบรอน เพ�่อปองกันอาการผลกนเนา

ตัดแตงทำคาง

*เพ�่อลดการแพรระบาดโรคและแมลง

• เริ่มทำคางหลังยายปลูกมะเขือเทศไดประมาณ 1-2 สัปดาห
• ใชไมไผทำคาง 2 ฝง ยึดหางกัน 3 เมตร ใชเชือกไนลอนยึดประมาณ 2-3 ชั้น จากนั้น
ใชเชือกปานมัดยึดจากบนลงลางเปนเสนตรง เพื่อใหมะเขือเทศเลื้อยไปกับเชือกได
• ตัดหรือเด็ดตาขาง กิ่งแขนงดานลางออกใหหมด รวมทั้งเด็ดดอกชอแรกออก
- การตัดแตงกิ่งพันธุพุมหรือกึ่งเลื้อย เริ่มไวกิ่งที่อยูใตดอกชอแรกขึ้นไป กิ่งดานลาง
ตัดออกใหหมด โดยไมตองเด็ดตาขางดานบน ปลอยใหมีการเจริญตามปกติ
- การตัดแตงกิ่งพันธุเลื้อย เหลือกิ่งไว 2 กิ่ง คือ กิ่งหลัก (กิ่งที่ติดดอกชอแรก)
และกิง่ ทีอ่ ยูต ำแหนงใตดอกชอแรก รักษา 2 กิง่ หลักไวตลอด โดยทยอยตัดกิง่ แขนง
ออกจนสิ้นสุดการใหผลผลิต
• ตัดแตงใบดานลางที่แกหรือเปนโรคออก เพื่อใหมีการระบายอากาศไดดี และไมแพร
กระจายเชื้อ
• การตัดแตงชอผลเพื่อใหผลผลิตของมะเขือเทศมีคุณภาพดีและสม่ำเสมอ โดยมะเขือเทศ
รับประทานสดผลใหญ จะไวผลตอชอประมาณ 4-6 ผล สำหรับมะเขือเทศรับประทานสด
ผลเล็ก จะไวผลตอชอประมาณ 8-12 ผล ขึ้นกับพันธุ

ม.
ชุม

ง
น

ระยะติดดอก-ติดผล
ชวง 40-59 วันหลังยายปลูก
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(Bemisia tabaci Gennadius)

Ë¹Í¹à¨ÒÐÊÁÍ½‡ÒÂ

(Helicoverpa armigera Hubner)
• วางไขเปนฟองเดี่ยวตามสวนออนของพืช เชน
ใบ กานใบ
• หนอนจะกัดกินทำลายภายในผล

ปองกันกำจัด

• เก็บกลุมไขและตัวหนอนทำลาย
• ไถพรวนพลิกและตากหนาดินเพื่อกำจัดดักแด

• ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและ
ยอดออนของพืช
• เกิดจุดสีเหลืองบนใบพืช ใบพืชหงิกงอ
ขอบใบมวนลง ดานลาง ตนแคระแกร็น
และเหี่ยว

ปองกันกำจัด

• ใชกับดักกาวเหนียว
• ฉีดพนดวยเชื้อราบิวเวอเรีย/พืชสมุนไพร
• ใชสารเคมีกำจัดแมลง เชน อิมิดาคลอพริด
คารโบซัลแฟน หรือฟโปรนิล

เทคโนโลยีการผลิต

âÃ¤·ÕèÊÓ¤ÑÞã¹ÁÐà¢×Íà·È
เชื้อรา

เชื้อไวรัส

โรครากและโคนเนา
เกิดจากเชื้อรามากกวา 1 ชนิด (Pythium spp., Rhizoctonia spp. หรือ
Phytophthora spp.) โดยจะสงผลใหเมล็ดเนากอนงอกหรือเนาตาย
กอนพนดิน ในระยะตนโตจะเกิดแผลทั้งใบ กิ่ง และลำตน หากเกิดการ
เขาทำลายบริเวณโคนตนจะทำใหตน หักพับทีร่ ะดับผิวดินหรือเหีย่ วเฉาตาย
ปองกันกำจัด
• ชวงเตรียมแปลงยอยดินใหละเอียด ใหดินถูกแดดจัดนานพอสมควร
กอนหวานเมล็ด
• ปรับดินดวยปูนขาวอัตรา 200-400 กก./ไร ปุยอินทรีย 2-4 ตัน/ไร
• แปลงกลาควรระบายน้ำไดดีและไมรดน้ำมากเกินไป
• ไมเพาะกลาแนนเกินไป

โรคใบหง�กเหลือง
(Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV))
ใบยอดหงิกเหลือง มวนงอ ใบขนาดเล็กลง ยอดเปนพุม
ตนแคระแกร็น โรคนี้ถายทอดไดโดยวิธีทาบกิ่งและมี
แมลงหวี่ขาวเปนพาหะ
ปองกันกำจัด
• กำจัดแมลงหวี่ขาว ซึ่งเปนพาหะนำโรค
• ปองกันมะเขือเทศไมใหเปนโรคกอนอายุ 60 วัน
โรคใบหงิก
เหลือง

โรคเหี่ยวเขียว

โรคใบจ�ด-ไหม (Early blight)

เชื้อแบคทีเร�ย

เกิดจากเชื้อรา Alternaria spp. มีแผล โรคใบจุด-ไหม
ขนาดเท า หั ว เข็ ม หมุ ด -เมล็ ด ถั ่ ว แดง (Early blight)
เปนวงซอนกันอยูบนใบ กิ่งและลำตน
มีจุดสีน้ำตาลเขม กระจายทั่วไป ดอก
กานดอก และขั้วผลไหมแหงลามจนถึง
กลีบเลี้ยง ไหลผลมีวงและผงสีดำคลุม
ปองกันกำจัด
• กำจัดซากพืชในแปลงใหหมด เมื่อ
สิ้นฤดูกาลปลูก
• ตัดแตงกิ่งและใบลางใหระบาย
อากาศไดดี
• งดใหน้ำแบบสปริงเกอร
• พนสารเคมีปอ งกัน ไดแก คลอโรทาโรนิล
แมนโคเซบ หรือไอโพรไดโอน

โรคผลเนา
สีดำ

โรคเหี่ยวเข�ยว (Bacterial wilt)
เริ่มเหี่ยวที่ใบบางสวนของพืช
และเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว

โรคกลา
เนาตาย

ปองกันกำจัด
• เมื่อพบโรคใหถอนออกและ
เผาทำลาย
• ใหดินบริเวณที่เปนโรคถูกแดดจัด
นานพอสมควร
• ไมควรใหน้ำดวยวิธีปลอยน้ำไหล
ตามรอง

อาการขาดธาตุอาหาร
อาการผลเนาสีดำหร�อโรคผลเนาดำ (Blossom end rot)
เนื่องจากขาดธาตุแคลเซียมเริ่มเปนจุดสีน้ำตาลที่ปลายผลและขยายใหญขึ้น สีของแผลเปลี่ยนเปนสีดำ
ปองกันกำจัด
• ใหน้ำสม่ำเสมอและไมมาก/นอยเกินไป • ใหปุยไนโตรเจนพอสมควร • เพิ่มธาตุแคลเซียมโดยพนทางใบ
ขอมูลโดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร และคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลิตโดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7004 สายดวน สท. 096 996 4100 อีเมล agritec@nstda.or.th www.nstda.or.th/agritec
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มันสำปะหลัง:
พืชแหงศตวรรษที่ 21

“มันสำปะหลัง” พืชหัวที่เปนแหลงคารโบไฮเดรตที่สำคัญรองจากขาวและขาวโพด ปลูกงายในพื้นที่เขตรอนและรอนชื้น ประเทศไทย

มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังกวา 8 ลานไร เปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สรางรายไดปละหลายแสนลานบาท โดยไทย
เปนผูสงออกมันสำปะหลังรายใหญของโลกและเปนอันดับหนึ่งของอาเซียน

สายพันธุมันสำปะหลัง
สายพันธุมันสำปะหลังในไทยไดรับการพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร
(พันธุระยอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พันธุเกษตรศาสตรและพันธุหวยบง)
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พันธุพิรุณ)
ระยอง 5

ระยอง 7

ระยอง 9

ระยอง 11

เกษตรศาสตร 50

ผลผลิต 4.4 ตัน/ไร

สายพันธุมีสวนสำคัญตอการเพิ่มผลผลิตถึง 30%
การเลือกสายพันธุมันสำปะหลังที่ดีและเหมาะสมกับ
ประเภทของดิน การใสปยุ ทีเ่ หมาะสมตามคาวิเคราะหดนิ
และการบริหารจัดการแปลงปลูกที่ดี จะทำใหเกษตรกร
ไดผลผลิตมันสำปะหลังที่ดีและมีคุณภาพ

เกษตรศาสตร 72

ผลผลิต 8.44 ตัน/ไร

ดินรวนปนเหนียว

ดินเหนียว

ปรับตัวไดดีในหลายสภาพแวดลอม ผลผลิตสูง

ใหผลผลิตสูง

ผลผลิต 6.1 ตัน/ไร

หวยบง 60

ผลผลิต 5.8 ตัน/ไร

ดินทรายปนรวน/ดินรวนปนเหนียว

ดินรวนปนทราย

เจริญเติบโตเร็วในชวง 1-2 เดือนแรก
ไมคอยแตกกิ่ง ผลผลิตสูง ทนแลง

ผลผลิตและปริมาณแปงสูง
ตานทานโรคใบจุดปานกลาง

ผลผลิต 4.9 ตัน/ไร

หวยบง 80

ผลผลิต 4.9 ตัน/ไร

ดินทรายปนรวน

ดินรวนปนเหนียว

ลำตนสูงตรง แข็งแรง ผลผลิตสูง
มีปริมาณแปงสูง ตานทานโรค

ปริมาณแปงสูง

ผลผลิต 4.77 ตัน/ไร

พิรณ
ุ 2

ผลผลิต 5.8 ตัน/ไร

ดินดาง

ดินเหนียวสีแดง/ดินรวนปนเหนียว

มีปริมาณแปงสูง

ใหผลผลิตหัวสดสูง เปนทั้งพันธุรับประทาน
และพันธุอุตสาหกรรม

ผลผลิต 4.4 ตัน/ไร

พิรณ
ุ 4

ผลผลิต 6.03 ตัน/ไร

ดินทรายรวน/ดินทรายปนรวน

ดินเหนียวรวนปนทราย/ดินรวนปนเหนียว

ปรับตัวกับสภาพแวดลอมไดดี ความงอกดี
ปริมาณแปงสูง

มีปริมาณไซยาไนดในหัวสดต่ำในทุกสภาพแวดลอม
เปนทั้งพันธุรับประทานและพันธุอุตสาหกรรม

*การจำแนกสายพันธุมันสำปะหลังพิจารณาจากสีที่กานใบ สีที่ยอดใบ ทรงตน*

เทคโนโลยีการผลิต

เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง รายไดเพิ่ม
รูจักดิน

เลือกสายพันธุใหเหมาะกับดิน
ระยอง 9 - ดินทรายปนรวน
เกษตรศาสตร 50 - ดินทรายรวน
ดินรวนปนทราย
หวยบง 80 - ดินรวนปนเหนียว
พิรุณ 2 - ดินรวนปนเหนียว

เก็บดินสงวิเคราะห
รูจักดิน ปรับปรุง บำรุงดิน

ใส “ปุย”
ตามคาวิเคราะหดิน
เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน
ขณะที่ดินมีความชื้น

ใชระบบน้ำหยด
ปลูกไดตลอดป
ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น
สรางสมดุลของแมลงตัวห้ำ-ตัวเบียน
ใชรวมกับบิวเวอเรียจัดการเพลี้ยไดดี

จัดการโรคและแมลง
ใชสารเคมี/สารชีวภัณฑ

ระบบน้ำหยดชวยเพิ่มผลผลิต
การให น ้ ำ แบบน้ ำ หยดเหมาะกั บ การปลู ก มั น สำปะหลั ง
เพราะเปนระบบที่ใชน้ำนอย มีประสิทธิภาพการใหน้ำสูง
ใหน้ำที่โคนตน เกิดวัชพืชนอย และใชไดกับแปลงปลูกเนื้อดิน
ทุกประเภท

ตนทุนการติดตั้งระบบน้ำหยดประมาณ
4,000-6,000 บาท/ไร

เพิ่มผลผลิต
ไดประมาณ

พ

ก

ใชสา

- กอ
พน
- หล

ใชเคร

ขณะ
เชน

หมั่น

-เพล
-เพล

50-60%

มีอายุการใชงาน

3-5 ป

(ขึ้นกับคุณภาพ
และการดูแลรักษา)

ก

เทคนิคการใหน้ำ
- ตนมันตั้งตัวไดแลว
ใหน้ำสัปดาหละ 1 ครั้ง นาน 2-4 ชั่วโมง
- เดือน 1-3
ใหน้ำทุกๆ 2-3 วัน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
สายน้ำหยดไมควรยาวเกิน 120 เมตร
อัตราน้ำหยดออก 1-2.5 ลิตร/รูหยด
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ปลูกมันสำปะหลังถูกวิธี มีแตกำไร
เตรียมดิน

เลือกทอนพันธุปลอดโรค
และแมลง มี 5-7 ตา

น

น

ปลูก

เตรียมทอนพันธุ

ไถลึก 30-40 ซม. ตากดิน 7-10 วัน
พรวนดินใหรวนซุย ยกรองขวางความลาดเท

แชทอนพันธุ
5-10 นาที

ฤดูแลง

ไทอะมีโทแซม

ปกลึก 10–15 ซม.

4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร

ใสปุย

กำจัดวัชพืช

ปกทอนพันธุตั้งตรง
ระยะปลูกระหวางตน 80–100 ซม.
ระหวางแถว 100–120 ซม.
ฤดูฝน

ปกลึก 5–10 ซม.

ใหน้ำ

ปุยเคมี

ใชสารเคมี

- กอนวัชพืชงอก (ไมเกิน 3 วันหลังปลูก)
พนยาคุม เชน อะลาคลอร ขณะที่ดินมีความชื้น
- หลังวัชพืชงอก พนยาฆา เชน ไกลโฟเสต
ใชเครื่องจักรกล

ขณะที่ดินมีความชื้น หลังวัชพืชงอกพนยาฆา
เชน กรัมม็อกโซน

เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน
ขณะที่ดินมีความชื้น
ดินรวน-ดินทราย 100 กก.ตอไร
ดินเหนียว 50 กก.ตอไร

*ควรใหน้ำมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง

สำรวจแปลง+เฝาระวังโรคและแมลง
ยี้ แปง สเี ขี
เพล

เก็บเกี่ยว

เพลยี้ แปง สชี

งดใหน้ำ 1 เดือนกอนเก็บเกี่ยว

ู
มพ

ยว

ยี้ แปง มะล
เพล

ะกอ

ยี้ แปงสีเ
เพล

ทา

ย

แปง ลา
เพลยี้

ชวงเดือนแรก ทุกๆ 2-3 วัน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
ชวงอายุ 2-8 เดือน สัปดาหละครั้ง ครั้งละ 2-4 ชั่วโมง

อายุเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน

ไดผลผลิตสูง แปงเยอะ ราคาดี

หมั่นตรวจแปลงเดือนละครั้ง

-เพลี้ยแปง <10 ตัว/ใบ พนบิวเวอเรีย 3 ครั้ง ทุก 5 วัน
-เพลี้ยแปง >10 ตัว/ใบ ฉีดพนสารเคมีไทอะมิโทแซม 4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร

ทอนพันธุดี ตนทางผลผลิตคุณภาพ
ทอนพันธุมันสำปะหลังเปนปจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพาะปลูก การคัดเลือก เก็บเกี่ยว และเตรียมทอนพันธุ
อยางถูกตองเหมาะสม จะทำใหไดทอนพันธุที่ดีและเปนตนทางที่จะทำใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ

การคัดเลือกและเก็บเกี่ยวทอนพันธุ
ใชลำตนทอนพันธุ
ที่มีอายุ 10-12 เดือน
แยกแปลงที่ใชสำหรับทำทอนพันธุ

คัดเลือกตนพันธุ
ที่ไมไดขนาด
มีแมลงทำลาย

ฤดูฝน

กองไวกลางแจง
และในที่รม

ฤดูแลง

กองไวในที่รม

เก็บรักษาทอนพันธุโดยมัดและกองไว

ปจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุมันสำปะหลังแบบ Mini stem cutting ใชทอนพันธุมันสำปะหลังที่มี
จำนวนตาอยางนอยที่สุด 1-2 ตา เพาะชำเปนตนกลากอนยายลงแปลงปลูก ทำใหประหยัดคาทอนพันธุได
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตตนพันธุปลอดโรค ชวยแกปญหาการขาดแคลน
ทอนพันธุ ผลิตขยายตนพันธุมันสำปะหลังปลอดโรคได 20 เทาภายใน 5 เดือน สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ในถุงพลาสติกแทนขวด ชวยลดตนทุนและชวยใหการขนสงสะดวกอีกดวย

ผลิตทอนพันธุมันสำปะหลัง
แบบ Mini stem cutting

เทคโนโลยีการผลิต

มันสำปะหลัง:
พืชอเนกประสงค

อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม

มันสำปะหลังนำไปใชประโยชนในหลาย
อุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูป
มันสำปะหลังขั้นตน ไดแก แปงมันสำปะหลัง
มันเสน มันอัดเม็ด
และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ไมวาจะเปน

“ม

ใชในรูปแปงเพื่อผสมอาหารและ
อาหารดัดแปลงอื่นๆ เชน บะหมี่ สาคู
ซอสปรุงรส หรือใชแทนน้ำตาลซูโครส
ในผสไมกระปอง แยม

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ

อุตสาหกรรมยา

ม
เป

ใชเปนตัวเจือจางในยา
ประเภทแคปซูลและยาเม็ด

ส

สา
(พ
แล

อุตสาหกรรมอาหารสัตว

ใชผสมในเยื่อกระดาษ
ใหมีความเหนียวหรือเพิ่ม
ความหนาของกระดาษ

ใชเปนสวนผสมของอาหารสัตว

อุตสาหกรรมพลังงาน
ใชเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอล
ทดแทนเชื้อเพลิงอื่น

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

www.nstda.or.th/agritec

nstdaagritec

096 996 4100 , 02 564 7000

agritec@nstda.or.th

เกษต
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พิรุณ 4

มันสำปะหลังไทยสายพันธุ ใหม
มันสำปะหลังพันธุ “พิรุณ 4” พัฒนาขึ้น
จากความร ว มมื อ ของกรมวิชาการเกษตร
(ดร.โอภาษ บุญเส็ง) สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (รศ.ดร.กนกพร
ไตรวิทยากร และคณะ) ศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ตั้งแต พ.ศ. 2549 จากลูกผสมมันสำปะหลัง
รุนที่ 1 ระหวางพันธุหวยบง 60 กับพันธุ
หานาที
ใหผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เมื่อปลูกในสภาพไรแบบอาศัยน้ำฝนอยางเดียว
มีปริมาณไซยาไนดในหัวสดต่ำในทุกสภาพแวดลอม
ผลผลิตในดินเหนียวรวนปนทรายเฉลี่ย 6.03 ตันตอไร ปริมาณแปงในหัวสด 27% ผลผลิตในดินรวน
ปนเหนียวเฉลี่ย 5.44 ตันตอไร ปริมาณแปงในหัวสด 23.5%
ยอดสีเขียวออน กานใบสีแดง ทรงตนสวย ตั้งตรง แตกกิ่งเหนือศีรษะ เกษตรกรดูแลไดงาย
เมื่อนำหัวมันไปนึ่งหรือเชื่อม ใหเนื้อสีขาว ไรเสี้ยน รสชาติอรอย เนื้อสัมผัสนุมกวาพันธุหานาที
เปนทั้งพันธุรับประทานและพันธุอุตสาหกรรม

“พิรุณ 4” เนื้อสัมผัสมันออนนุม รสชาติดี ทำขนมไดหลายชนิด
เชน มันเชื่อม ตะโก แกงบวด ขนมหนานวล บาบิ่น ขนมมัน
หรือนำไปแปรรูปเปนมันสำปะหลังทอด

www.nstda.or.th/agritec

nstdaagritec

09-6996-4100 0-2564-7000

agritec@nstda.or.th

เทคโนโลยีการผลิต

มันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 – พิรุณ 4
ควำมเหมือนที่แตกต่ำง
มัน ส ำปะหลั งพั นธุ์พิ รุณ 1 พิ รุณ 2 และพิ รุณ 4
พั ฒ นำขึ้ น จำกควำมร่ ว มมื อ ของกรมวิ ช ำกำรเกษตร
(ดร.โอภำษ บุ ญ เส็ ง ) สถำบั น ชี ว วิ ท ยำศำสตร์ โ มเลกุ ล
มหำวิท ยำลั ยมหิ ด ล (รศ.ดร.กนกพร ไตรวิ ท ยำกร และ
คณะ) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ เกิด
จากการผสมแบบสลับ (cross-reciprocal) โดยเลือกใช้
พันธุ์ห้วยบง 60 เป็นต้นแม่ ซึ่งมีลักษณะปริมำณแป้งใน
หั ว สดสู ง ผลผลิ ต สู ง ปริ ม ำณไซยำไนด์ สู ง อั ต รำกำร
เจริญเติบโตในช่ว งแรกต่ำ และเลือกใช้พันธุ์ ห้านาทีเป็น
ต้ น พ่ อ มี ลั ก ษณะปริ ม ำณแป้ งในหั ว สดต่ ำ ผลผลิ ต ต่ ำ
ปริมำณไซยำไนด์ต่ำ และอัตรำกำรเจริญเติบโตในช่วงแรก
สูง
กำรพัฒนำเริ่มต้นผสมพันธุ์ตั้งแต่ปี 2549 ลูกผสม
ที่สร้ำงขึ้นส่วนหนึ่งนำไปใช้ ศึกษำและพัฒนำเครื่องหมำย
โมเลกุล (DNA-marker) เพื่อช่วยคัดเลือกปริมำณแป้งสูง
และไซยำไนด์ ต่ำ อีกส่ ว นหนึ่งนำไปคัดเลื อกและประเมิ น
พั น ธุ์ ต ำมแบบวิ ธี ม ำตรฐำน (conventional breeding)
พบว่ำ มีลูกผสมบำงสำยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์
แป้งสูง สำมำรถนำมำพัฒ นำเป็นสำยพันธุ์ใหม่ได้ สวทช.
จึ ง ได้ ส นั บ สนุ น โครงกำรต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ น ำสำยพั น ธุ์ ที่ มี
ศักยภำพด้ำนผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งมำปลูกทดสอบใน
สภำพแปลงทดลองและคัดเลือกตำมขั้นตอนกำรปรับปรุง
พั น ธุ์ ด้ ว ยวิธี ม ำตรฐำน โดยมี ส ำยพั น ธุ์ มั น ส ำปะหลั งที่ มี
ศักยภำพด้ำนผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งดีเด่นที่คัดเลือกไว้
3 สำยพันธุ์ ดังนี้

พั น ธุ์ “พิ รุ ณ 1” ได้ รั บ กำรรั บ รองพั น ธุ์ พื ช ขึ้ น
ทะเบียนจำกกรมวิชำกำรเกษตรเมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม
2559 เป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่ส่ งเข้ำอุตสำหกรรมแป้ ง
มันสำปะหลัง มีควำมต้ำนทำนต่อโรคและแมลง ผลผลิต
หั ว มั น ส ำปะหลั ง สดเฉลี่ ย 6.65 ตั น /ไร่ สู ง กว่ ำ พั น ธุ์
ระยอง 11 (17.6%) พั น ธุ์ ห้ ว ยบง 60 (9.5%) พั น ธุ์
เกษตรศำสตร์ 50 (20.9%) และพันธุ์ระยอง 7 (56.4%)
มี ป ริ ม ำณ แป้ ง ในหั ว สดเฉลี่ ย 28.7 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับพันธุ์ห้ วยบง 60 พันธุ์ระยอง 11 และพัน ธุ์
เกษตรศำสตร์ 50 โดยมีลักษณะเด่น คือ ทรงต้นแตกกิ่ง
เหนือศีรษะ ลำต้นตั้งตรง แข็งแรงไม่ฉีกหักง่ำย สะดวกต่อ
กำรดูแลรักษำและเก็บเกี่ยว ลำต้นเป็นแบบซิกแซกทำให้
สั งเกตพั น ธุ์ป นได้ ง่ำย ปลำยหั วทู่ ท ำให้ หั วหั กยำกกว่ ำ
ปลำยหั วแหลมเมื่อขุดหรือเก็บเกี่ยว มีก้ำนที่ขั้วหัวทำให้
ตัดง่ำย เกิดบำดแผลที่หัวน้อย เนื่องจำกมีก้ำนที่ขั้วหัวทำ
ให้ หัวเน่ำยำก สำมำรถเก็บรักษำหัวมันในลำนก่อนเข้ำ
โรงงำนแป้งได้นำนกว่ำปกติ เหมำะกับดินร่วนปนทรำย
ดินร่วนปนเหนียว ดินเหนียวสีแดง ดินทรำยร่วน และดิน
เหนียวสีดำ

ลักษณะสีใบยอด ใบแก่ และสีก้ำนใบของพิรุณ 1

29

พั น ธุ์ “พิ รุ ณ 2” ได้ รั บ กำรรับ รองพั น ธุ์ พื ช ขึ้ น ทะเบี ย นจำกกรมวิ ช ำกำรเกษตรเมื่ อ วั น ที่ 13 พฤษภำคม 2559
เจริ ญ เติ บ โตเร็ ว ผลผลิ ต หั ว สดเฉลี่ ย 5.8 ตั น /ไร่ มี เปอร์ เซ็ น ต์ แ ป้ ง 24.7 เปอร์ เซ็ น ต์ ให้ ผ ลผลิ ต หั ว สดสู ง กว่ ำ พั น ธุ์
ห้ำนำทีเมื่อปลูกในสภำพไร่แบบอำศัยน้ำฝนอย่ำงเดียว ทรงต้นสวย ลำต้นตั้งตรง สีน้ำตำลอ่อน ไม่แตกกิ่ง ให้หัวจำนวนมำก
ออกรอบโคนเป็นชั้น ทรงหัวแบบดอกบัวตูม มีก้ำนหัวสั้นทำให้ตัดหัวง่ำย เหมำะสำหรับปลูกในดินเหนียวสีแดงมำกที่สุด
รองลงมำ คือ ดินร่วนปนเหนียว และดินเหนียวสีดำ

ใบยอดสีเขียวอ่อน ก้ำนใบสีแดง และใบแก่
เขียวอ่อน

ลำต้นสีนำตำลอ่อน

หัวคล้ำยรูปโคนหรือดอกบัวตูม มีก้ำนหัวสัน

พั น ธุ์ MBR49-2-109 ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ ำงยื่ น ขอขึ้ น ทะเบี ย นพั น ธุ์ พื ช จำกกรมวิ ช ำกำรเกษตร โดยใช้ ชื่ อ ว่ ำ
“พิ รุ ณ 4” เป็ น พั น ธุ์ ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต หั ว สดสู ง กว่ ำ พั น ธุ์ ห้ ำ นำที เมื่ อ ปลู ก ในสภำพไร่ แ บบอำศั ย น้ ำฝนอย่ ำ งเดี ย ว
ได้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.74 ตัน/ไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 25.4 เปอร์เซ็นต์ ยอดสีเขียวอ่อน ก้ำนใบสีแดง มีทรงต้นสวย แตก
กิ่งที่ระดับเหนือศีรษะทำให้ง่ำยต่อกำรเข้ำไปปฏิบัติงำน มีก้ำนหัวสั้น เนื้อหัวสีขำว มีปริมำณไซยำไนด์ในระดับต่ำทุก
สภำพแวดล้อม เป็นได้ทั้งพันธุ์อุตสำหกรรมและพันธุ์รับประทำน มีคุณสมบัติเหมำะสมสำหรับทำแป้งฟลำวที่ปรำศจำก
สำรกลูเต็น (gluten) ใช้ทดแทนแป้งสำลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ นอกจำกนี้เมื่อนำหัวมันสดไปนึ่งหรือเชื่อมจะให้เนื้อสีขำว
เนื้อสัมผัสนุ่ม ไร้เสี้ยน รสชำติอร่อยกว่ำพันธุ์ห้ำนำที

ก้ำนใบสีแดง

ลำต้นตังตรง
แตกกิ่งเหนือศีรษะ

หัวแบบทรงกระบอกตวง

เทคโนโลยีการผลิต

“เก็บดินสงตรวจ”
ชวย
เก็บ
ตัวอยางดิน
ตามจุดที่กำหนดไว

“เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง”
คลุก

ขุดดินหนาจอบแรกลึก
ประมาณ 15 ซม. ทิ้งไป
ขุดหนาจอบที่สองเก็บใสถังพลาสติก

ตัวอยางดิน
ใหเขากัน

ดินที่เก็บ

15 ซม.
2-3 ซม.

บด
ตัวอยางดิน
ดวยขวดกลม

รอน
ตัวอยางดิน
ดวยไนลอน

แบงพื้นที่เก็บดินตัวอยางเปนแปลงยอย แบงตามสภาพพื้นที่ (ลุม ดอน ลาด ชัน)
สภาพดิน (เนื้อดิน สีดิน) การใชงานที่ดิน (พืชที่ปลูก ปุยที่ใช) พื้นที่พิเศษ
(ปลูกไมขึ้น ปลูกไมงาม)

ผึ่ง
ตัวอยางดิน
ในที่รม

สงวิเคราะห

เลี่ยงเก็บดินตัวอยางจากกองปุยเกา ตนไมใหญ จอมปลวก สิ่งกอสราง ดินถม
ขนาดพื้นที่ 25-30 ไร/ 1 ดินตัวอยาง

}

C)

`

h
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µ¾¦±¹k£

¹k£

«´¬¤²u¢²«´±¬¦²v
uµv เปนหัวใ�สำคั�ของการปล�กพืช ประเภทของดินและความสมบ�รณของดินสงผลตอการเ�ริ�เติบ�ตของพืชและคุณภาพของผลผลิต

สำหรับมันสำปะหลังตองการดินที่อุดมสมบ�รณ ระบายน้ำดี รวน�ุย มีคา �� �-� �ึ่งการตรว�วิเคราะหดินชวยใหเก�ตรกรร��ักดิน
เพื่อปรับปรุงดินและใสปุ�ยใหเหมาะสม

¤±½¡®µ¶Å¦º¢²«´±¬¦²À¤±½©Á£
µ¤³£¤m¨

µ¤³£¤m¨

ดินเนือ้ หยาบ ความอุดมสมบ�รณตำ่
พบมากในภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเ�ียงเหนือ

ดินเนือ้ ปานกลาง ความอุดมสมบ�รณตำ่
พบมากในทุกภาค

µ¤m¨½¬¶£¨

µm³

ดินเนือ้ ละเอียด หนาดินตืลึ้นก-ลึ
-ลึกกมาก
ความอุดมสมบ�รณปานกลาง-ส�ง
พบตามทีล่ าดเชิงเขาใกลภเ� ขาหินป�น
ในภาคตะวันตกและภาคกลาง

ดินเนือ้ ปานกลาง หนาดินลึก
เนือ้ ดินสีนำ้ ตาลแดงเขม�น้ำตาลเขม
ความอุดมสมบ�รณปานกลาง พบมากในทุกภาค

½Ä²¨®£m³µ«m¨µ½ ¤³±¬q
 ½¤¶£¢®¹¤q
¶ÅÀn½Ä²¨®£m³µ
® ¦²¨Å




 ¾m½Ä²¨®£m³µ³¢«¡³¸Æ¶Å







½ÄÀ¬n¤±³£²Å¨¸Æ¶Å





8

9
5








แปลงละประมาณ 1�-1� �ุด ใหเปนดินตัวแทนทีถ่ ก� ตองในพืน้ ทีน่ น้ั
½«¶£¢

¤±k®
¦³«µ

[½¢¤

µ«m¨¶½Å Ä
¢
¢

¹¦³«µ n³¦³«µ

5

¦¹½ ¦n³µÀ¬n½n³²

แลวแบงดินเปน 4 สวน นำตัวอยางดิน 1 สวน
แล
วแบงดิน2-3
เปนขี4ด)สวไปผึ
น นำตั
างดิอนนแล
1 สววใสนถงุ
(ประมาณ
ง่ บดวอย
และร
(ประมาณครึ
ง
่
กิ
�
ลกรั
ม
)
ส
ง
วิ
เ
คราะห
สงวิเคราะห เขียนชือ่ -สกุลและรายละเอียดแปลง
เขีทียห่ นชื
นาอ่ ถุ-สกุ
ง ลและรายละเอียดแปลงทีห่ นาถุง

 ¹µ½|¤º¦µÅ¢

ลึกประมาณ 1� �ม� ใชพลัว่ แ�ะเอาดินดานขางหลุมใหไดดนิ
เปนแผนหนา 2-3 �ม�

 «m²¨®£m³µ¨µ½ ¤³±¬q

สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ ใกลบา นทาน (ไมมคี า ใช�า ย)
ภาควิชาป�พีวทิ ยา มหาวิทยาลัยเก�ตร�าสตร
(��� บาทตอตัวอยาง)
ใชชชุดดุ วิวิเเคราะห
คราะหดดินนิ ภาคสนาม
มหาวิทยาลั
เก�ตร�าสตร
ใช
ภาคสนามของกรมพั
ฒยนาที
่ดิน
(����� บาทตอชุด 1 ชุดมี 1�� ตัวอยาง)

¸Å®«¹¦

7
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³¤²³¤µ
µ³

À«
Ĕß
óï




Á¤±½µµ³

³£¡³µ

À«m¹k£
®µ¤¶£q

¿ ¤«¤n³

½ ¢¶µ

µ
½|¤

³m S+µ


µÁ¢m
®¹¢n ¹£k



À«m¹k£®µ¤¶£q

À«mº³¨

¶¨¡³µ
¤²ª³µ

¦º¾¾¦± ¦¹¢µ

¢

³¤²³¤µ³
ßĆĚîéćî
đðŨîĂčðÿøøÙ×ĂÜóČß
éĉîĒîŠîøćÖßĂîĕßĕéš÷ćÖ
îĚĈàċöñŠćîĕéšßšć
đÖĉéøćÖđîŠćĀĆüöĆîđîŠć
đÖĉéÝćÖÖćøĕëóøüî
ìĊęøąéĆïÙüćöúċÖđéĊ÷üÖĆîêĉéêŠĂÖĆî
đðŨîđüúćîćîĔßšđÙøČęĂÜöČĂÖú
×îćéĔĀâŠđêøĊ÷öéĉîđðŨîðøąÝĈ
ĒúąðúĎÖóČßêĉéêŠĂÖĆî
ÝĆéÖćøēé÷ĕëøąđïĉé
ēé÷ĕöŠóĆÖéĉî
ĒúąĔßšüĆÿéčðøĆïðøčÜéĉî
ìĊęöĊĒÙúđàĊ÷öđðŨî
ĂÜÙŤðøąÖĂï
đßŠî÷ĉðàĆęö

³¤²³¤µm³
đðŨîéĉîđîČĚĂðĎî
đÖĉéĔîÿõćóìĊęöĊĀĉîðĎî
ĀøČĂĀĉîĂĆÙîĊÿĊđ×šöđðŨîüĆêëč
êšîÖĈđîĉéöĊđöĘéðĎîÖšĂîðĎî
ðąðîĔîéĉîÙŠćQ)

ðøĉöćèðĎîÝąđðŨîßĆĚî
ÝĈÖĆéøćÖóČßìĈĔĀš
öĆîÿĈðąĀúĆÜ×ćéÝčúíćêč
ÝĈóüÖđĀúĘÖìĂÜĒéÜ
ÿĆÜÖąÿĊĒöÜÖćîĊÿĒúą
ēöúĉïéĉîĆö

ĀúĊÖđúĊę÷ÜÖćøĔßš
ðčŞ÷÷ĎđøĊ÷  ĔßšðčŞ÷
ĒĂöēöđîĊ÷öàĆúđôê
 Ēìî
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Àn¹k£½¬¢³±«¢µ®¹¢«¢º¤q¦¦µ¢¶ ¹¡³
º«º¤

º½¨¦³

º¤µ¢³

À«mÀ¬n² ¨³¢n®³¤
�����ท���า���ง����ใ����� ง����������
��า��������������������

À«m¹k£³¢ m³¨µ½ ¤³±¬qµ
ใ����� ������������������������ท������������
�บ��า�/1,öĊÙćŠ êęĈ�ใ��ใ����� �

/ÝĈîüîÖÖĕøŠ

1ÝĈîüîÖÖĕøŠ

,ÝĈîüîÖÖĕøŠ

º¨µ¶

À«mÀ¦n¤³À«m¾¦n¨¦
À«m½¢¸Å®µ¢¶ ¨³¢¸Æ¬¤¸®¬¦²
ĕîēêøđÝî / ��บ�������า�บ�������ท��� ��
ôĂÿôĂøĆÿ 1 ���������บ��ง���� ����������ง���
ēóĒìÿđàĊ÷ö , ��ง���� ���������ง���

����������า�ใ�������บ����������ง
��ง������า�า������

¹k£Æ´¶Æ¬¢º«º¤Á¢m¦²½µÅ¢¦¦µ¢²«´±¬¦²
¢¶³¹®³¬³¤¸

¢¶¯®¤q¿¢¸

µ

m¨£½¤m³¤½¤µ½µ¿

¨ ¹¢¹¦µ¤¶£q

¶Å½|½¸Æ®¿¤
®n¢²«´±¬¦²

²Æ®³¤´
������ �����งบ�����ง� ������������� ใ���ง�������ง����
����า��������� �����ง�������������������������
����าใ�����ท���������������� ��ง
����ง���� ������า���ง������� �������� ����� �� �า�ใ��
���บ�������บ���ใ���ง�����า���ท��� �� า������������������ทางใบ

Æ´¦µ¤

¬¢²Á¨n²Å¨¿¢
Æ´«²¶Æ¬¢º

¶Æ¬¢º¾¬n
µ¿¦¤²¢

³¤´ÁÀn¤±¿£q
¾mm®²¹q¢²«´±¬¦²²Å¨¿¢m®¦º
�������������า��า���า�า�ใ��ท�������������������ง�
����า�า�ง����ง��������������������������ง��ง�������
����า�����ง��า�����า�������า������������ง���า�

³¤¶m³À
ใ����� �������� �������าง���� ��� �ท�า� ����า���บใบ���������
����า�า��������า������������������� ���� ��บ��า�����
�����ใบ��ง����������ง�������ท������������า����������
�����ท�ง� ����������ง�า����������
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่ю
การใส
ุ ѕшѥєзҕ
าѥวิ
ดь
น
ҕ ๋ Ҙ ยตามค่
дѥіѲѝป
ѫ
њѧเѯคราะห์
зіѥѣўҙч
ѧิ

³¤À«mเมอืท¹k£รา³¢
m³¨µ½ ¤³±¬qµ
บผลการวเิคราะหดนิแลว นาํผลทไีดมาเทยีบหาอตัราปยุทแีนะนาํตามตาราง

đöČęĂìøćïñúÖćøüĉđÙøćąĀŤéĉîĒúšüǰîĞćñúìĊęĕéšöćđìĊ÷ïĀćĂĆêøćðčŞ÷ìĊęĒîąîĞćêćöêćøćÜǰǰǰǰ

แบบ
Ēïï
1
21
32
4
53
64
7
85
96
10
117
128
139
14
1510
1611
17
1812
1913
2014
21
2215
2316
24
2517
2618
27

เอน็ (N)
đĂĘต่îำǰ(N)
ต่êęำĞć
ต่êęำĞć
ต่ำ
ต่êęำĞć
ต่êęำĞć
ต่ำ
ต่êęำĞć
ต่êęำĞć
ปานกลาง
êęĞć
ปานกลาง
êęĞć
ปานกลาง
ปานกลาง
êęĞć
ปานกลาง
ÿĎÜ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ÿĎÜ
ปานกลาง
ÿĎÜ
ปานกลาง
สÿĎงูÜ
สÿĎงูÜ
สงู
สÿĎงูÜ
สÿĎงูÜ
สงู
สÿĎงูÜ
สÿĎงูÜ
สงู

คÙŠาćวüĉเิđคÙøćąĀŤ
ราะหดéนิĉî
พี (P)
óĊต่ǰำ(P)
ต่êęำĞć
ต่êęำĞć
ปานกลาง
êęํ Ğć
ปานกลาง
ปานกลาง
ðćîÖúćÜ
สงู
ðćîÖúćÜ
สงู
สงู
ðćîÖúćÜ
ต่ำ
ต่ÿĎำÜ
ต่ÿĎำÜ
ปานกลาง
ÿĎÜ
ปานกลาง
êęĞć
ปานกลาง
สêęงูĞć
สงู
สêęงูĞć
ต่ำ
ðćîÖúćÜ
ต่ำ
ðćîÖúćÜ
ต่ำ
ðćîÖúćÜ
ปานกลาง
ปานกลาง
ÿĎÜ
ปานกลาง
สÿĎงูÜ
สÿĎงูÜ
สงู

เค (K)
đÙต่(K)
ำ
êęĞć
ปานกลาง
สงู
ðćîÖúćÜ
ต่ำ
ÿĎÜ
ปานกลาง
êęสĞćงู
ต่ำ
ðćîÖúćÜ
ปานกลาง
ÿĎสÜงู
ต่ำ
êęĞć
ปานกลาง
ðćîÖúćÜ
สงู
ÿĎต่Üำ
ปานกลาง
êęสĞćงู
ต่ำ
ðćîÖúćÜ
ปานกลาง
ÿĎสÜงู
êęต่Ğćำ
ปานกลาง
ðćîÖúćÜ
สงู
ÿĎต่Üำ
ปานกลาง
êęĞć
สงู
ðćîÖúćÜ
ต่ำ
ปานกลาง
ÿĎÜ
สงู

คÙĞาํćแĒîąîĞ
นะนćาํÖćøĔßš
การใชðปčŞ÷ยุǰ(Öĉ
(กēโิúÖøĆ
ลกรöมัêŠตĂอĕøŠไร))
46 – 0 – 0
18 – 46 – 0
0 – 0 – 60
46 –350 – 0
18 – 18
46 – 0
0 – 027– 60
28
18
27
35
14
35
18
28
18
207
35
9
27
28
189
7
35
14
35
32
99
277
35
5
27
32
9
20
35
5
14
35
5
32
9
77
11
18
27
35
0
27
11
18
14
35
0
207
11
18
11
27
35
09
7
11
9
14
11
189
277
11
11
27
185
20
11
5
14
11
185
77
11
2
18
27
14
9
27
214
18
14
9
20
2
18
7
14
9
7
2
27
2
14
18
09
27
2
9
7
18
0
20
2
5
27
218
50
14
7
2
5
7

เทđìĒöŠ

แมปðยุčŞ÷ทìĊมีęöปีĊðรøĉมิöาćèöćÖÖŠ
ณมากกอĂนîǰĒúš
แลวüเđìĒöŠ
ทแมปðยุčŞ÷ทìĊมีęöปีĊðรøĉมิöาćèîš
ณนอĂย÷êćöǰñÿöÙúč
ตาม ผสมคลÖกุđÙúš
เคลćาĔĀš
ใหđเ×šขćาÖĆกîนั

Öćøñÿöðč
ÙüøĔßš
čÜพóúćÿêĉ
ÖñĎÖðćÖëčÜĔĀšĒîŠîǰ
มปยุŞ÷แĒêŠ
ตĂลúîĒúš
ะąÙøĆ
ครงัüĚÜคđìĒöŠ
วรใðช÷Şč ใĔìĊหĀšöę หĀðĊ มöéǰĀćÖĔßš
หากĂใ÷êćöñÿöÙúč
ชไĕมöŠหĀมöéÙüøĔÿŠ
ดควÖรđÙúš
ใสถëćงุĔĀš
đìĒöŠ
ð÷Şč กìĊาöę รðĊ ผøĉöสćèöćÖÖŠ
øĉดöćèîš
đ×šลćาÖĆสîตกิผกูปากถงุใหแนน
ïไĕüš
ĕดéš 1-2
ǰÜĚ 1-2
วúไąÙøĆ
สÿĆปัðĔĀšดéćĀŤ

ÖćøñÿöðčเกđÖĘ
÷Ş บ็ĒêŠ
ÙüøĔßš
ĀาหöéĀćÖĔßš
ĕöŠĀöéÙüøĔÿŠëÜč óúćÿêĉÖñĎÖðćÖëčÜĔĀšĒîŠîđÖĘïĕéšÿĆðéćĀŤ

ĔÿŠ
ð
÷
Ş
č
đöČ
Ă
ę
öĆ
î
ÿĞ
ć
ðąĀúĆ
Ü
Ăć÷č
ǰ
1–3
Ěîนืǰēé÷ĔÿŠ
ÿสĂÜ×š
Ü×ĂÜêš
เđéČดอืĂöมนîǰ×èąéĉ
ขณìทะíĉธิดõภนิîćóöćÖ×ċ
มöĊคีÙวüćößČ
ามîĚ น้ ชēé÷ĔÿŠ
โดยðปใ÷Şč ยุ สÙĂÖðč
องปุข÷Ş ย ćาĀöĆ
งขÖกอðúĎ
งตîÖกนóČพืĒúš
แßชลêøąÖĎ
กสดลúบëĆปüę Ş÷đßŠ
ยุ î
ðป÷Şč ยุ ใĂĉสอิîนปìøĊ
ยุเ÷ยมøŤ ร อืüŠ ว มöéš
งัอาÖกยćøĔßš
ุ 1–ðป3÷Şč ยุ đÙöĊ
ควรใส
ทรี
มดนัüวส÷đóČ
ยาํปเพืะĂę อ่ หßŠชลüว÷ĔĀš
ยให
ารใช
เคมี
ระสิ
าพมากขึ
โดยใส
คอก
หมั
ปลู
ปุüวย Öúïðč
ÙüøĔÿŠ
ðĊ ปี øąÿĉ

ปอเทือง üแลĕëÖúïÖŠ
วไถกลบก
อนปลู
นสำปะหลั
ชปุยสดสูงกว
าตนมันสำปะหลั
ง ß üĆÿéčĂîĉ ìøĊ÷Ť ĕëÖúï
ëĆเชüę นóøšถัćว่ ëĆพรüę าöąĒăąĒúš
ĂîðúĎ
ÖöĆîกมัÿĈðąĀúĆ
ÜĀøČงหรื
ĂĔßšอêกîšอนพื
ĔïĒúą÷ĂéöĆ
îÿĈðąĀúĆ
ÜĀøČĂđýþóČ

ข×šอĂมöĎลูúโดēé÷ǰ:
ย : กÖøöüĉ
รมวชิßาćÖćøđÖþêøǰÝĆ
การเกษตร จดัéทìĞาํćโēé÷ǰ:
ดย : สÿĞาํćนîĆกัÖงÜćîóĆ
านพฒ
ั çนîćüĉ
าวทิìย÷ćýćÿêøŤ
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โรค แมลง และวัชพืช

บ

ฆา

บ
บ
บ
วาง
วาง
วาง

ในมันสำปะหลัง
โรคใบดางมันสำปะหลัง
มีแมลงหวีข่ าวเปนพาหะนำเชือ้ ไวรัส แพรกระจาย
โดยติดไปกับทอนพันธุที่ติดเชื้อ (ไมแสดงอาการ)
ไวรัสโรคใบดางมีหลายพันธุ ปจจุบนั ยังไมมสี ายพันธุ
มันสำปะหลัง ที่ตานทานโรคนี้

* สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุ
มันสำปะหลังปลอดโรคโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การผลิตทอนพันธุแบบ Mini Stem Cutting
และพั ฒ นาชุ ด ตรวจวิ น ิ จ ฉั ย เชื ้ อ ก อ โรคใบด า ง
มันสำปะหลังดวยวิธีทางอิมมูโนวิทยาและชีววิทยา
โมเลกุล *

หลัง

มี

ท.)

EC)

20

r.th

ใชทอนพันธุปลอดเชื้อ
ใชชุดตรวจวินิจฉัยที่จำเพาะ
เพื่อตรวจทอนพันธุ
เฝาระวังการระบาด

โรคโคนเนาหัวเนามัน
จากเชือ้ ราไฟท็อปธอรา ฟกตัวในดินไดนาน 3-5 ป
ระยะกลาอายุ 1-2 เดือน ใบเหลือง เหี่ยว รวง
ระยะสรางหัว โคนเนาที่ตนระดับ ผิวดินลามลงขั้วหัว
ระยะใกลเก็บเกี่ยว ใบลางรวงเร็ว ผิดปกติ เริม่ จากปลายหัวขึน้ ไปขัว้ หัว
ผลเสียหายตั้งแต 50%
ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่ไมใชพืช
อาศัยของเชื้อ เชน ออย ขาวโพด
กลวย

ผลเสียหายต่ำกวา 50%
ใชพันธุตานทาน เชน
ระยอง 5 ระยอง 72
แชดวยสารเคมี
ปองกันกำจัดเชื้อรา

ปลูกไมหนาแนนเกินไป
ใชเชื้อราไตรโคเดอรมา
ใชสารอาลีเอท

โรครากปมมันสำปะหลัง
จากไสเดือนฝอย แพรระบาดไดดีในดิน
ที่มีความชื้น และเนื้อดินรวนปนทราย
ระบบรากเปนปุมปม รากไมสะสมแปง
ผลผลิตลดลง

ปลูกปอเทืองสลับกอนปลูกมันสำปะหลัง
ไถตากดินกอนปลูก กำจัดตัวออนของไสเดือนฝอย
ใชพันธุตานทาน เชน ระยอง 7 ระยอง 13 ระยอง
60 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร 50

เทคโนโลยีการผลิต

เพลี้ยแปง

เตร

มีมดเปนพาหะ ดูดกินน้ำเลีย้ งทีย่ อดและตาออน

เพลี้ยแปงลาย
เสนแปงยาว 1 คูทางสวนหาง หากแปง
ดานหลังหลุดออกมองเห็นจุดสีเขม
ดานหลัง 2 จุด

ยอดทีถ่ กู ทำลายหงิกงอเปนพุม ลำตนบิดเบีย้ ว มีชวงขอถี่
ทำใหหัวมันสำปะหลังเล็กหากระบาดรุนแรง ยอดแหงตาย

เพลี้ยแปงมันสำปะหลังสีชมพู
ตัวเต็มวัยเพศเมียคลายรูปไข สีชมพู
เสนแปงดานขางสั้น ดานหลังมีแปง
ปกคลุมนอย

1

ราบิว
เพลี้ยแปงมันสำปะหลังสีเทา
ดานขางมีเสนแปงจำนวนมาก
รอบลำตัว

ควบ

ตรว

พบเพ

เพลี้ยแปงมะละกอ
ตัวเต็มวัยเพศเมียคลายรูปไขสีเขียวออน
เสนแปงดานขางสั้น ดานหลังมีแปง
ปกคลุมนอย

เพลี้ยแปงมันสำปะหลังสีเขียว
ตัวเต็มวัยเพศเมียคลายรูปไข
สีเขียวออน เสนแปงดานขางสั้น
ดานหลังมีแปงปกคลุมนอย

พนบ

พบเพ

ฉีดพ

ใหน
กอ

การปองกัน
แชทอ นพันธุ ดวย

ไทอะมีโทแซม (แอคทารา)
อัตรา 4 กรัม (ประมาณ
1 ชอนชา) ตอน้ำ 20 ลิตร

การกำจัด
ไทอะมีโทแซม

4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร

หลีกเลีย่ งการปลูกมันสำปะหลังในที่แหงแลงยาวนาน

ควรหมั่นสำรวจแปลงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
เมื่อเริ่มพบการระบาดใหควบคุมโดยชีววิธี เชน
ปลอยแตนเบียน แมลงชางปกใส หรือฉีดพนราบิวเวอเรีย
หากระบาดรุนแรง ใหฉีดไทอะมีโทแซม อัตรา 4 กรัม
(ประมาณ 1 ชอนชา) ตอน้ำ 20 ลิตร

ร
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“บิวเวอเรีย” ใชใหถูกวิธี กำจัดเพลี้ยไดภายใน 7 วัน
เตรียมสวนผสม

2

1

+
ราบิวเวอเรีย 1 กอน
(250 กรัม)

ขยี้ใหสปอร
หลุดจากเมล็ดขาว
กรองผานผาขาวบาง
ไดสารละลายสีขาวขุน

+
น้ำ 2 ลิตร

น้ำยาลางจาน
2 ชอนชา

4
3
เติมน้ำ
20 ลิตร

ใสสารจับใบหรือ
น้ำมันมะพราว
4 ชอนชา
(20 มิลลิลิตร)

ควบคุมการระบาด
ปองกันการระบาด

ตรวจแปลงเดือนละครัง้
พบเพลี้ยแปงนอยกวา 10 ตัวตอใบ
พนบิวเวอเรีย 3 ครัง้ ทุก 5 วัน

ใชกอนบิวเวอเรีย 1 กำมือ
ตอตนโรยใตตนมันสำปะหลัง
ขาวที่เหลือนำมาโรยรอบโคนตน

พบเพลี้ยแปงมากกวา 10 ตัวตอใบ

ฉีดพนสารเคมีไทอะมิโทแซม 4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร
ใหนำ้ แปลงมันสำปะหลัง
กอนฉีดพน 1 ชัว่ โมง

ฉีดพนชวงเชาตรู
หรือชวงเย็น

ฉีด 3 ครัง้
ทุก 5 วัน

ใชบวิ เวอเรียรวมกับระบบน้ำหยดยิง่ ดี
ผลผลิตเพิม่ ขึน้

ฉีดพนทีย่ อด
หรือใตใบ

ชนิดไรแดง

ไรแดง
เปนศัตรูสำคัญในมันสำปะหลัง
ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแหงแลง
และฝนทิง้ ชวงเปนเวลานาน

ไรแดงมันสำปะหลัง

ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเสนใบดานหลังทั้งใบออนและใบแก ทำให
ใบไหมมีสีน้ำตาลและขาดทะลุ
ไรแมงมุมคันซาวา

ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณดานหลังใบมันสำปะหลัง เกิดเปนจุดประ
สีเหลืองดานหนาใบ ใบแหงเปนสีน้ำตาล และตนแคระแกร็น

การปองกันกำจัด
การเขาทำลาย
ไรแดงดูดกินน้ำเลี้ยงตามใตใบ
ทำใหใบสูญเสียคลอโรฟลล
และลามสูยอด ทำใหใบเหลืองซีด
มวนงอ และรวง

ศัตรูธรรมชาติที่กำจัดไรแดง ไดแก ไรแดงตัวห้ำ
และดวงเตาสตีธอรัส หากพบการระบาดรุนแรง
ในระยะมันสำปะหลังที่ตนยังเล็ก ใหปองกัน
กำจัดไรแดง โดยเลือกฉีดพนดวย
สารสไปโรมีซีเฟน (6 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร)
ทีบูเฟนไพเรด (3-5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร)
หรือไพริดาเบน (15-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร)

เทคโนโลยีการผลิต

วัชพืชในแปลงมันสำปะหลัง

ปร

ะ เ ภ ท ใ บ ก วา

ง

หญาขจรจบเล็ก
หญาโขยง
หญาตีนกาใหญ
หญาดอกแดง
หญาตีนกา
ปร
ะ เ ภ ท ใ บ แ ค บ หญาตีนนก

ครามขน
เชงใบมน
ผักเบี้ยหิน
สาบเสือ
สาบมวง
ผักปราบไร

กกดอกแบบ
กกทราย

ป ร ะเภ ท ก ก

สารกำจัดวัชพืชในแปลงมันสำปะหลัง

ประเภทยาคุม

ประเภทยาฆา

ชื่อสามัญ

อัตราใชตอไร

ชนิดวัชพืชสวนใหญ
ที่ควบคุมได

ชื่อสามัญ

อัตราใชตอไร

ชนิดวัชพืชสวนใหญ
ที่ควบคุมได

อะลาคลอร
อะเซโทคลอร
เอส-เมโทลาคลอร
ไอซอกซะฟลูโทล
เมทริบิวซิน
ฟลูมิออกซาซิน
ไดยูรอน

500-700 ซีซี
500-700 ซีซี
180-200 ซีซี
15-20 ซีซี
50-70 ซีซี
20-30 ซีซี
200-300 ซีซี

วัชพืชใบแคบ
วัชพืชใบแคบ
วัชพืชใบแคบ
วัชพืชใบแคบ
วัชพืชใบกวาง
วัชพืชใบกวาง
วัชพืชใบกวาง

1. ฟลูอะซิฟอบ
2. ฮาโลซิฟอบ
3. ควิซาโลฟอบ
4. พาราควอท
5. กลูโฟสิเนท
6. ไกลโฟเสท

300-500 ซีซี
300-500 ซีซี
200-300 ซีซี
300-500 ซีซี
500-1000 ซีซี
500-1000 ซีซี

เฉพาะวัชพืชใบแคบ
เฉพาะวัชพืชใบแคบ
เฉพาะวัชพืชใบแคบ
วัชพืชใบแคบและใบกวาง
วัชพืชใบแคบและใบกวาง
วัชพืชใบแคบและใบกวาง
และวัชพืชขามป

มีแ
โด
ไว
มัน

หมายเหตุ : ชนิด 1-3 สามารถพนไดโดยไมเปนอันตรายตอมันสำปะหลัง
ชนิด 4-6 ตองใชหัวครอบไมใหละอองสัมผัสใบ
และยอดมันสำปะหลัง

หัวฉีดที่เหมาะสมตอการฉีดพนสารกำจัดวัชพืช
• ควรใชหัวฉีดรูปพัดหรือหัวปะทะ ขนาดของรูหัวฉีดมีผลตออัตราน้ำที่ใชพน
• สารกำจัดวัชพืชประเภทยาคุมควรใชหวั ฉีดทีม่ รี ใู หญ เพือ่ ใหปริมาณน้ำออกมา
ประมาณ 80-100 ลิตรตอไร เพราะตองการใหคลุมผิวดินใหสม่ำเสมอ
• สารกำจัดวัชพืชประเภทยาฆาควรใชหัวที่มีรูเล็ก เพื่อใหละอองสารมีขนาดเล็ก
ปริมาณน้ำที่ใชประมาณ 40-60 ลิตรตอไร เพราะตองการใหละอองจับที่ใบ
• การเดินตองเดินในแนวตรง และใหละอองเหลือ่ มกันตรงขอบทัง้ สองดานเล็กนอย
จะทำใหควบคุมวัชพืชไดทั่วทั้งแปลง

หัวฉีดรูปพัดหรือหัวปะทะเหมาะสมตอการพนสารเคมี
กำจัดวัชพืช โดยละอองสารที่ออกมาเปนรูปพัด

ขอมูล: สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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สารชีวภัณฑ์
บิวเวอเรีย
ไวรัสเอ็นพีวี
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เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์

บิวเวอเรี ย บาเซียนา:

ท�ำควำมรู้จักกับรำบิวเวอเรี ย
บิ วเวอเรีย บาเซียนา เป็นราสีขาวที่ก่อโรคกับ
แมลงหลายชนิด โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล
และหนอนศัตรูพชื ซึง่ ข้อดีของบิวเวอเรีย ไม่กอ่ ให้เกิด
อันตรายต่อผู้ ใช้และผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิต รวมทั้ งไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนีย้ ังไม่ก่อให้เกิดการดื้อยา
ของแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่งผลต่อการ
ก�าจั ดในระยะยาว

ราก�าจัดแมลงศัตรูพืช

ลักษณะกำรท�ำลำยแมลง

ราสัมผัสตัว
แมลงและงอก
เข้าสู่
ตัวแมลง

สปอร์รา
แมลงอ่อนแอ ป่วย และ
ตาย เมื่อแมลงตาย
เส้นใยจะแทงออกมาน
อกตัวแมลงและเจริญ
เป็นสปอร์แพร่กระจาย
ไปตามลม ฝน ติดต่อไป
ยังแมลงอื่นได้

ราจะเจริญเป็น
เส้นใยท่อนสั้นๆ
ผลิตสารออกฤทธิ์
หลายชนิด

ท�ำควำมรู้จักกับแมลงศัตรูพืช

ตัวอย่ำงเช่น
เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตำล

กำรท�ำลำยแมลงศัตรูพืชอื่นๆ
แมลงหวี่ขาว

ก

เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้งที่ตาย
และปกคลุมด้วยราบิ วเวอเรีย

ข

เพลี้ยแป้ง

ค

เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลระยะตัวอ่อน (ก) ตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น (ข) และชนิดปีกยาว (ค)

ลักษณะของแมลง
เพลี้ ย กระโดดสี น�้ า ตาลเป็ น แมลงปากดู ด ตั ว เต็ ม วั ย สี น�้ า ตาล
ถึงน�้าตาลปนด�า มีทั้ งชนิดปีกสั้นและปีกยาว ตัวเมียวางไข่ที่กาบใบและ
เส้นกลางใบ ชี พจั กร 28-35 วัน
ลักษณะต้นข้ำวที่ถูกท�ำลำย
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน�า้ เลีย้ งที่ โคนต้นข้าวเหนือผิวน�า้ ท�าให้
ใบเหลืองแห้งคล้ายถูกน�า้ ร้อนลวก แห้งตายเป็นหย่อมๆ เรียกว่า “อาการไหม้”
ระดับที่ต้องจัดกำร : เมื่อพบตัวอ่อนมากกว่า 10 ตัวต่อกอ หรือ
1 ตัวต่อต้น

ปัจจัยของควำมรุนแรง
ในกำรท�ำลำยแมลง
• จ�านวนสปอร์ที่ถูกตัวแมลง
• สภาพแวดล้อมขณะที่ ใช้ โดยเฉพาะ
ความชื้ นและอุณหภูมิ
• คุณภาพของสปอร์รา

ข้อควรระวัง
• ส�าหรับการขยายหัวเชื้ อหรือการใช้ราบิ วเวอเรีย ควรพิจารณาเรื่องความสะอาดเป็นหลัก และควรมีการแยกสถานที่
ในการผลิตเชื้ อราแต่ละชนิด เพือ่ หลีกเลีย่ งการปนเปือ้ น เนือ่ งจากราแต่ละชนิดมีความสามารถในการเจริญต่างกัน
û̄ùÑ̃Ëœ̄õ
æˇ‹ÑÏ ว
œ
®“Ô˚
• ในกรณีที่มีการขยายหัวเชื้ อเพื่อท�าการผลิต ไม่ควรมีการต่อหัวเชื้ อเกิน 2-3 ครั้ง เนืùî่องจากประสิ
ทธิภาพของหั
เชืû› ้ อ
จะลดลง และหากต้องการราบิวเวอเรียที่มปี ระสิทธิภาพ สามารถขอรับได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)

• หากพบการปนเปือ้ นสังเกตุเห็นจุดสีดา� ๆ ไม่ควรตักเฉพาะจุดออก ควรก�าจัดทั้ง
ถุงโดยการน�าไปฝังหรือเผา

หนอนห่อใบข้าว

• เพลี้ยอ่อน
• หนอนห่อใบข้าว
• เพลี้ยจั๊ กจั่ นต่างๆ
• เพลี้ยแป้ง
• แมลงหวี่ขาว
• หนอนผี เสื้อศัตรูพืชต่างๆ

กำรใช้รำบิวเวอเรี ย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
• พ่นเวลาเย็นที่มแี สงแดดอ่อนๆ ในช่วงที่
มีความชื้ นสูง (ห้ามพ่นตอนเช้า เพราะ
เมือ่ ถูกแดดราบิวเวอเรียจะตาย)
• พ่นให้ถูกตัวแมลง (เนื่องจากแมลง
ส่วนใหญ่หลบอยู่ใต้ ใบจึงควรฉีดพ่น
เน้นบริเวณใต้ ใบ)
• หมั่ น ตรวจนั บ แมลงหลั ง จากใช้ ร า
บิวเวอเรียไปแล้ว 2–3 วัน เพือ่ ตรวจ
สอบผลการควบคุมแมลงศัตรูพชื
• ส�ารวจ/พ่นซ�้า 5-7 วัน
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การใชไวรัส เอ็น พี วี
ควบคุมแมลงศัตรูพืช

ลักษณะผลึกของเชื้อไวรัส เอ็น พี วี

ไวรัส เอ็น พี วี คืออะไร

เอ็น พี วี (NPV) ยอมาจาก Nuclearpolyhedro virus เปนไวรัสทีเ่ กิดโรคกับแมลงชนิดหนึง่ จาก
หลายชนิด ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำลายแมลงศัตรูพืชไดสูงสุด เหมาะสมที่จะนำมาใชควบคุมแมลง
ศัตรูพืช เนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงตอแมลงเปาหมาย มีความปลอดภัยตอมนุษย สัตว พืช และ
มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยทีส่ ดุ ไวรัส เอ็น พี วี สวนใหญพบวาทำลายหนอนของผีเสือ้ ในอันดับ
Lepidoptera ไดมากมาย ในประเทศไทยไดมีการพัฒนาผลิตไวรัส เอ็น พี วี ของแมลงศัตรูพืชที่
สำคัญทางเศรษฐกิจ 3 ชนิด ไดแก ไวรัส เอ็น พี วี ของหนอนกระทูหอม ไวรัส เอ็น พี วี ของ
หนอนเจาะสมอฝาย และไวรัส เอ็น พี วี ของหนอนกระทูผัก
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ไวรัส เอ็น พี วี ทำลายแมลงอยางไร
ไวรัส เอ็น พี วี จะทำใหแมลงเปนโรคและตาย โดยการที่ตัวออนของแมลงตองกิน
ไวรัสที่ปะปนอยูบนใบพืชอาหาร เมื่อไวรัสเขาสูกระเพาะอาหารผลึกโปรตีน
ที่หอหุมอนุภาคของไวรัสจะถูกยอยสลายโดยน้ำยอยในกระเพาะอาหารของ
แมลงที่มีฤทธิ์เปนดาง อนุภาคไวรัสจะหลุดออกมาและเขาทำลายเซลลกระเพาะอาหาร ลักษณะอาการ
โรคเริ่มตนจากการที่หนอนจะลดการกินอาหารลง เมื่อไวรัสไปทำลายเซลลกระเพาะอาหาร อนุภาคของ
ไวรัสขยายพันธุทวีจำนวนมากขึ้นแพรกระจายเขาสูภายในลำตัวของแมลง เขาไปทำลายอวัยวะสวนตาง ๆ
ของแมลง เชน เม็ดเลือด ไขมัน กลามเนื้อ ผนังลำตัว เปนตน เมื่อเซลลเหลานี้ถูกทำลาย การทำงาน
ของอวัยวะตางๆ จะเสียไป ทำใหหนอนตายในที่สุด

มีค
ขอ
ตอ
แล

ใชร

เกษ
เปน

ลักษณะอาการของโรคไวรัส เอ็น พี วี
เมือ่ หนอนกินไวรัส เอ็น พี วี เขาไป 1-2 วัน ผนังลำตัวจากสีเขียวสดจะมีสซี ดี จางลง
หนอนลดการกินอาหาร การเคลื่อนไหวชาลง จนไมเคลื่อนที่ ระยะตอมาผนังลำตัว
จะมีสีขาวขุนหรือสีครีม หนอนจะหยุดกินอาหารและจะพยายามไตขึ้นสูบริเวณสวนยอด
ของตนพืชมักตายในลักษณะหอยหัวและสวนทองลงเปนรูปตัว “วี” หัวกลับ เมื่อหนอนตายผนังลำตัว
จะแตกงายและจะเปลีย่ นเปนสีดำอยางรวดเร็ว ของเหลวภายในซากหนอนตายเต็มไปดวยผลึกของไวรัส

น
ตีน
อง
าร
ง
ๆ
าน

ตัว
รัส
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ขอดีของการใชไวรัส เอ็น พี วี
มีความเฉพาะเจาะจงตอชนิด
ของแมลงศัตรูพืช จึงปลอดภัย
ตอแมลงศัตรูธรรมชาติ
และแมลงที่มีประโยชนอื่นๆ

เปนจุลินทรีย
ที่พบในประเทศไทย

แมลงศัตรูสรางความ
ตานทานไดชากวา
สารฆาแมลง

ใชรวมกับสารเคมีปองกัน
กำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ได
โดยที่ประสิทธิภาพ
ไมลดลง

เกษตรกรสามารถตอเชื้อใชเองไดอีก
เปนการประหยัดเงินคาสารฆาแมลง

ผานการทดสอบแลววา ปลอดภัย
ตอมนุษย สัตว และสภาพแวดลอม
จึงไมมีพิษตกคางบนพืช

ขอจำกัดของไวรัส เอ็น พี วี
1

ใชเวลาฟกตัวกอนที่หนอนจะแสดงอาการโรค และตาย โดยทั่วไปใชเวลา 2-7 วัน
ขึ้นอยูกับขนาดของหนอน และปริมาณเชื้อไวรัสที่กินเขาไป

2

ตองทำความเขาใจและศึกษาวิธีการใชอยางถูกตอง จึงจะสามารถนำไปใชอยางไดผล

3

คงอยูบนพืชไดระยะเวลาสั้น เนื่องจากรังสีอุลตราไวโอเลตจากแสงแดด

ผลิตภัณฑเพื่ออาหารปลอดภัย
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ช
ืพ อาหารของหนอนกระทูหอม และหนอนกระทผู กั
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อัตราการใชและวิธีการพน
ǰĕüøĆÿǰđĂĘîǰóĊǰüĊ
ĀîĂîÖøąìĎšĀĂö
ĀîĂîÖøąìĎšñĆÖ
ĀîĂîđÝćąÿöĂòŜć÷ǰ

đöČęĂóïøąïćéøčîĒøÜ
ǰóŠîìčÖǰǰǰǰüĆîǰǰ óŠîìčÖǰǰǰǰüĆîêĉéêŠĂÖĆîǰǰǰǰÙøĆĚÜǰǰ
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ขอมูลโดย

โรงงานตนแบบผลิตไวรัส เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ( VNPV )
หนวยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี ( VAU )
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)
โทรศัพท 0 2564 6700 ตอ 3781, 3811

ไว

ติดตอสั่งซื้อ

บริษัท ไบรทออรแกนิค จำกัด
โทรศัพท 064 536 3549
บริษัท บีไบโอ จำกัด
โทรศัพท 081 806 1268

ติดตอสั่งซื้อ

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
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รายการ Club Farmday The Series
ตอน NPV ไวรัสกำ�จัดหนอนร้าย
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NPV
ไวรัสกำ�จัดหนอนร้าย
ค�ำตอบที่มักคุ้น แม้จะรู้พิษภัยของการใช้สารเคมี แต่ด้วย
ปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง ท�ำให้เกษตรกรจ�ำนวนไม่น้อยไม่อาจ
ตัดใจเลิกใช้สารเคมีน้ันได้ แต่ใช่ว่าเมื่อใช้สารเคมีแล้ว จะต้องเป็น
ทาสของสารเคมีตลอดไป ในวันที่สารเคมีไม่สามารถจัดการ “ศัตรู
พืช” ได้อยู่ “สารชีวภัณฑ์” เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม “ไวรัส
เอ็นพีวี” เป็นหนึ่งในสารชีวภัณฑ์ที่ถูกพูดถึงน้อย แต่ประสิทธิภาพ
ฉกาจนัก ที่ส�ำคัญยังใช้ได้ทั้งเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

“รู้ว่าใช้เคมี
อันตราย
แต่เห็นผลทันที”

“อยากใช้ชีวภัณฑ์นะ
แต่ออกฤทธิ์ช้า
ไม่ทันการณ์”

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์

รู้จัก “ไวรัสเอ็นพีวี”
ไวรัสเอ็นพีวี (Nuclear Polyhedriosis Virus: NPV) เป็นไวรัสกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติและท�ำให้แมลงเกิดโรค มี
การทดสอบความปลอดภัยของไวรัสเอ็นพีวแี ละผลิตเป็นการค้าจ�ำหน่ายทัว่ โลก ไวรัสเอ็นพีวมี คี วามจ�ำเพาะต่อหนอนแต่ละชนิดๆ
โดยในประเทศไทยพบไวรัสเอ็นพีวีจ�ำเพาะหนอน 3 ชนิด ได้แก่ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูพืชที่ท�ำลายพืชเศรษฐกิจของไทย ไม่ว่าจะเป็น องุ่น สตรอว์เบอร์รี่ แตงโม ดาวเรือง ผักตระกูลกะหล�่ำ ผัก
สลัด เป็นต้น

คุณสัมฤทธิ์ เกียววงษ์ ผูจ้ ดั การโรงงานต้นแบบผลิต
ไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช สวทช. บอกว่า
ลักษณะการเข้าท�ำลายของไวรัสเอ็นพีวี จะออกฤทธิ์แบบกิน
ตาย คือ หนอนต้องกินเชือ้ ไวรัสเข้าไป ในล�ำไส้ส่วนกลางของ
หนอนมีสภาพเป็นด่างจะละลายผลึกที่หุ้มตัวไวรัส เชื้อไวรัส
จะเริ่มท�ำลายกระเพาะของหนอนและกระจายไปทั่ว ท�ำให้
หนอนติดเชื้อและตายในที่สุด
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“ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิต ต้องการเวลาในการเพิ่มจ�ำนวนและออกฤทธิ์ จะท�ำให้หนอนป่วยและตาย ด้วยกลไกแบบนี้
หนอนที่ป่วยจากเชื้อไวรัส การเคลื่อนไหวจะช้า กินอาหารได้น้อยลง และตายในที่สุด โดยหนอนจะตายบนยอด ห้อยหัวลง
เป็นลักษณะตัววี (V Shape) ซึ่งเป็นลักษณะการตายจ�ำเพาะของหนอนที่ได้รับเชื้อไวรัสเอ็นพีวี เมื่อลมพัด ตัวหนอนปริแตก
ไวรัสจะไหลลงต้นพืช หนอนตัวอื่นมากินก็จะได้รับเชื้อต่อไป”
ด้วยกลไกการท�ำงานตามธรรมชาตินี้ ท�ำให้เมือ่ พ่นไวรัสเอ็นพีวแี ล้วหนอนไม่ตายทันที ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กษตรกรต้องเข้าใจ
และยอมรับได้ จึงจะท�ำให้เกษตรกรใช้ไวรัสเอ็นพีวีได้ด้วยความมั่นใจและสบายใจ

เคมีใช้ ได้ อินทรีย์ใช้ดี
ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีเ่ กษตรกรจะปรับเปลีย่ นมาใช้สาร
ชีวภัณฑ์ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เกษตรกรจะใช้สารชีวภัณฑ์
ควบคูก่ บั สารเคมี คุณสัมฤทธิ์ บอกว่า ไวรัสเอ็นพีวใี ช้ได้กบั
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียล์ ว้ น หรือแม้แต่เกษตรเคมี
ซึ่ ง ปั ญ หาการใช้ ส ารเคมี ที่ พ บในการท� ำ เกษตร คื อ
ใช้ ป ริ ม าณเกิ น ความจ� ำ เป็ น และพ่ น ติ ด ต่ อ หลายครั้ ง
ท�ำให้แมลงหรือโรคดือ้ ต่อสารเคมีนนั้ แต่ถา้ ใช้ไวรัสเอ็นพีวี
ร่วมด้วย หนอนจะอ่อนแอลง เมือ่ ใช้สารเคมี หนอนจะตาย
ดีขึ้น
“สารเคมี ที่ ห นอนเคยดื้ อ ถ้ า ใช้ ไ วรั ส เอ็ น พี วี
น�ำไปก่อน พบว่าสารเคมีที่เคยใช้ ไม่ได้ผลก็สามารถใช้
ควบคุมหนอนได้ด้วย ท�ำให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้
สารเคมีและลดความเสี่ยงจากที่พ่นเคมีไปแล้ว แทนที่จะ
ต้องเพิม่ อัตราการใช้สารเคมี ก็ให้สลับมาใช้ไวรัสเอ็นพีว”ี
ส�ำหรับการท�ำเกษตรอินทรีย์นั้น คุณสัมฤทธิ์ บอกว่า ไวรัสเอ็นพีวีคือค�ำตอบของคนท�ำเกษตรอินทรีย์ และมั่นใจที่จะ
ใช้ไวรัสเอ็นพีวไี ด้ เพราะสหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement;
IFOAM) อนุญาตให้ใช้ไวรัสเอ็นพีวใี นโปรแกรมควบคุมแมลงศัตรูพชื ได้ แต่มเี งือ่ นไขว่าผูจ้ ำ� หน่ายต้องขอการรับรองจาก IFOAM
หรือหน่วยงานมาตรฐานในประเทศนั้นๆ

รู้เขา รู้เรา
วิธกี ารใช้ไวรัสเอ็นพีวไี ม่แตกต่างจากการใช้สารควบคุมศัตรูพชื ทัว่ ไป คือ ผสมน�ำ้ แล้วฉีดพ่น แต่การใช้ให้ได้ประสิทธิภาพ
ยังมีเทคนิควิธแี ละความรูท้ เี่ กษตรกรต้องใส่ใจ ซึง่ คุณสัมฤทธิบ์ อกว่า เกษตรกรต้องรูจ้ กั ชนิดของหนอน เพือ่ เลือกใช้ไวรัสเอ็นพีวี
ให้ถูกกับหนอน และต้องประเมินความรุนแรงของหนอนที่เข้าท�ำลายพืช เพื่อจะได้ใช้ไวรัสเอ็นพีวีในปริมาณที่เหมาะสม
“ต้องดูว่าหนอนกัดกินระยะไหน น้อย ปานกลาง หรือรุนแรง ถ้าน้อยก็ ใช้ 10 ซีซี/น�้ำ 20 ลิตร ถ้ารุนแรงต้องใช้
20 ซีซี/น�้ำ 20 ลิตร ส่วนการฉึดพ่นควรฉีดหลังบ่ายสามโมง เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะส่งผลต่อการท�ำลายไวรัส ผสมสาร
จับใบเพื่อให้ ไวรัสเอ็นพีวีเกาะอยู่บนใบพืช การใช้หัวสเปรย์ฝอยท�ำให้ ได้ละอองมากกว่า ไวรัสเอ็นพีวีเกาะติดบนใบได้ดีกว่า
สเปรย์หัวใหญ่”

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์

บทพิสูจน์ เมื่อสารเคมีเอาไม่อยู่ ไวรัสเอ็นพีวีช่วยได้
ในวันที่แปลงปลูกหอมแบ่งกว่า 10 ไร่ในอ�ำเภอ
หนองใหญ่ จ.ชลบุรี กลายเป็นอาหารชั้นเลิศให้กับเหล่า
“หนอนกระทูห้ อม” สารเคมีชนิดไหน แรงมากเท่าไรก็ไม่
สามารถจัดการศัตรูพืชตัวฉกาจนี้ได้ คุณวิชัย สวัสดี
เกษตรกรเจ้าของแปลงได้คน้ คว้าหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
และพบทางออกก�ำจัดหนอนร้ายนี้
“บ้านผมปลูกหอมมา 20 กว่าปี ตั้งแต่รุ่นพ่อ
รุน่ แม่ ใช้สารเคมีมาตลอด จนระยะหลังหนอนระบาดหนัก
สารเคมี ก็ เ อาไม่ อ ยู ่ จนมาเจอข้อมูลว่า ไวรัสเอ็นพี วี
ช่วยได้”
คุณวิชัยไม่รอช้าค้นหาแหล่งจ�ำหน่ายไวรัสเอ็นพีวี จนได้เข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวี
เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช สวทช. และกลับไปพร้อมกับขวดไวรัสเอ็นพีวี
“ผมมองว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ น่าจะดี พอไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ท�ำให้มั่นใจขึ้น ตอนที่เอามา
ฉีดครั้งแรกเป็นช่วงที่หนอนระบาดแล้ว อยู่ในระยะหนอนเต็มวัย ก็ยังไม่เห็นผลชัดเจน แต่ในรอบการผลิตใหม่ เห็นผลชัดเจน
มาก หนอนกระทู้หอมน้อยลง”
คุณวิชัยใช้ไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนกระทู้หอมตั้งแต่หอมอายุได้ 11 วัน หลังจากนั้นฉีดซ�้ำอาทิตย์ละครั้ง แต่ละแปลง
ฉีดไม่เกิน 3 ครั้ง ท�ำให้สามารถก�ำจัดหนอนกระทู้หอมได้ชะงักดังที่คุณวิชัยบอกว่า “หายไปและแทบจะไม่มีเลย”
ปัจจุบันคุณวิชัยใช้ไวรัสเอ็นพีวีก�ำจัดหนอนกระทู้หอมมากว่า 3 ปี คุณวิชัยบอกว่า ตอนนี้มั่นใจว่าไวรัสเอ็นพีวีช่วยได้ ใช้
แล้วได้ผล แม้ว่าจะเห็นผลช้ากว่าเคมี แต่หนอนไม่ดื้อยาและยังปลอดภัยกับผู้ใช้ด้วย

ติดต่อสั่งซื้อไวรัสเอ็นพีวี ได้ที่

โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3781
บริษัท ไบรท์ออร์แกนิค จ�ำกัด
114/146 หมู่ 10 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 064 5363549
บริษัท บีไบโอ จ�ำกัด
106/8 ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 081 8061268
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ด้านสัตว์
ชันโรง
อาหารหมักโค
ไรน�้ำนางฟ้า
หนอนแม่โจ้
ปลาไหลนา
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ชันโรง

แมลงผสมเกสรพืชชั้นยอด
ชันโรง (Stingless bee) เปนแมลงผสมเกสรจำพวกผึ้งชนิดหนึ่งไมมีเหล็กใน
ชันโรงเปนแมลงผสมเกสรประจำถิน่ ทัว่ โลกพบชันโรงมากกวา 400 ชนิด ในประเทศไทย
พบชันโรง 37 ชนิด เกษตรกรนิยมเลีย้ งชันโรงเพ�อเปนแมลงผสมเกสรในสวนผลไม
พืชผัก เชน เงาะ ลิน้ จี่ ลำไย มะพราว สมโอ พริก แตงกวา ฟกทอง เปนตน เน�องจาก
ระยะบินหากินไมไกล หากเลีย้ งในสวนทีเ่ ปนเกษตรอินทรีย น้ำผึง้ ชันโรงที่ไดกจ็ ะเปน
น้ำผึ้งอินทรียดวยเชนกัน
ชันโรงชวยใหอัตราการติดผลเพิ่มขึ้น 80-90%
ชวยผสมเกสรดอกไมพืชเศรษฐกิจที่บานอยูในรัศมีหากินไดเกือบทุกชนิด
ชันโรงบินออกหาอาหาร เก็บเกสรและน้ำตอยในรัศมีประมาณ 300 เมตร
ชันโรงไมมีพฤติกรรมทิ้งรัง
เลี้ยงชันโรงไดทั้งในรูปแบบอยูกับที่หรือเคล�อนยายไปตามแหลงอาหาร

ประเภทของชันโรงในประเทศไทย
1. ชันโรงปา เชน ชันโรงสิรินธร
(T. sirindhronae (Michener and Boongird)) เปนตน
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2. ชันโรงกึ่งปากึ่งบาน เชน
ชันโรงใตดิน (T. collina (Smith))
ชันโรงญี่ปุน (T. hirashimai (Sakagami))
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3. ชันโรงบานหรือผึ้งจิ๋ว เชน
ชันโรงหลังลาย (T. fuscobalteata (Cameron))
ชันโรงขนเงิน (T. pagdeni (Schwarz))
ชันโรงรุง อรุณ (T. laeviceps (Smith))
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ชันโรงเปนแมลงสังคมแทจริง แบงหนาที่ทำงานตามวรรณะ
1. วรรณะนางพญา (Queen caste) วางไขและควบคุมรัง
2. วรรณะชันโรงงาน (Worker caste) ทำงานทุกอยางในรังและนอกรัง ออกหาอาหาร
เก็บเกสร น้ำหวาน ยางไม
3. วรรณะชันโรงตัวผู (Male caste) ผสมพันธุกับนางพญาพรหมจรรย

ªÑ¹âÃ§§Ò¹

วงจรชีวิต
6 – 7 วัน
ไขชันโรง

6 – 7 วัน
หนอน

26 วัน
ดักแด

ตัวเต็มวัย

39-40 วัน
ภาพโดย รศ.ดร.สมนึก บุญเกิด สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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เทคโนโลยีด้านสัตว์

“ชันโรง”

ผึง้ จิว๋ รายได้แจ่ม

“ใช่ผงึ้ มัย้ ” “เก็บน�ำ้ ผึง้
ขายได้ มั้ ย ” ค� ำ ถามยอดนิ ย มที่
คุณวสันต์ ภูผา เกษตรกรสวนผลไม้และ
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงชันโรง ได้ยินเสมอ
จากผู้มาเยี่ยมชม “ศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (ผึ้งจิ๋ว)” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม แต่กว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เรือ่ งชันโรงและมีศนู ย์สาธิตเพาะเลีย้ งผึง้ จิว๋
แห่งใหญ่นี้ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องจิ๋วๆ

“ใช่ผึ้งมั้ย” “เก็บน�้ำผึ้งขายได้มั้ย” ค�ำถามยอดนิยมที่คุณวสันต์ ภูผา เกษตรกรสวนผลไม้และผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง
ชันโรง ได้ยินเสมอจากผู้มาเยี่ยมชม “ศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงชันโรง (ผึ้งจิ๋ว)” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม แต่
กว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชันโรงและมีศูนย์สาธิตเพาะเลี้ยงผึ้งจิ๋วแห่งใหญ่นี้ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องจิ๋วๆ

จาก “ผึ้ง” สู่ “ชันโรง” ตอบโจทย์สวนผลไม้
เช่นเดียวกับเกษตรกรทั่วไปที่ต้องการให้สวนผลไม้ตนเองมีผลผลิตเพิ่ม เมื่อรู้ว่าสวนลิ้นจี่ในพื้นที่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
จากการเลี้ยง “ผึ้ง” ช่วยผสมเกสร คุณวสันต์ไม่รีรอที่จะเรียนรู้และลงทุนร่วมครึ่งล้านบาทเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ของตน แต่กลับไม่เป็น
ดังที่คาดหวัง ด้วยพฤติกรรมของผึ้งที่จะผสมพันธุ์บนอากาศ จึงกลายเป็นอาหารอันโอชะของนกประจ�ำถิ่นอย่าง “นกจาบคา”
แม้สญ
ู เงินจ�ำนวนมากไปแล้ว แต่ดว้ ยความต้องการเพิม่ ผลผลิตให้สวนผลไม้ตนเอง คุณวสันต์ยอ้ นนึกถึงแมลงผสมเกสรอีกชนิดหนึง่
ที่คุ้นเคยมาแต่เด็ก
“รู้ว่าชันโรงเป็นแมลงผสมเกสร ก็ ไปแคะรังชันโรงที่อยู่
ใต้เตียงนอนได้มา 4 รัง เอามาใส่รงั ทีเ่ หลือจากการเลีย้ งผึง้ ผ่าน
ไป 6 เดือนจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเต็มรัง ก็ลองแยกรังเอง”
แม้จะรู้ว่าชันโรงเป็นแมลงผสมเกสรตระกูลเดียวกับผึ้ง
เพียงแต่ไม่มเี หล็กไน แต่พฤติกรรมการใช้ชวี ติ การหาอาหาร หรือ
แม้แต่การผสมพันธุ์ ก็เป็นเรื่องใหม่ที่คุณวสันต์ต้องเรียนรู้และ
ท�ำความรู้จักกับผึ้งจิ๋วชนิดนี้ถึง 3 ปี
“นางพญาชันโรงกลางคืนจะไม่นอน จะไข่ในรังตลอด
ชั น โรงงานจะหาอาหารในรั ศ มี 300 เมตร ออกผสมเกสร
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ตอนเช้าประมาณ 6 โมง ถ้าหน้าหนาวจะออก 7 โมง แต่ละตัวบินออกไปผสมเกสรวันละไม่น้อยกว่า 16 เที่ยว ถ้าแดดดี อากาศดี
จะออกบินมากกว่านั้น แล้วจะกลับเข้ารังตอนมืด ที่ส�ำคัญชันโรงไม่เลือกชนิดดอกไม้และไม่ทิ้งรัง”
จากการสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชดิ ชนิดทีว่ า่ คลุกอยูก่ บั ชันโรงทัง้ วันทัง้ คืน คุณวสันต์พบว่า อาหารหลักของชันโรงเป็น
เกสรดอกไม้ 80% ขณะทีก่ นิ น�ำ้ หวานเพียง 20% และนัน่ ได้ตอบโจทย์ความต้องการเพิม่ ผลผลิตในสวนมะพร้าว ส้มโอ และลิน้ จี่
ของคุณวสันต์อย่างชัดเจน และผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปตามที่หวัง
“ชันโรงเป็นแมลงที่มีอยู่ในธรรมชาติ ตามบ้านเรือนไทยก็มี คนสมัยก่อนไม่ชอบชันโรงเพราะว่ามันดุ จะกัดแต่ไม่มี
เหล็กไนนะ และยางจากชันโรงจะเลอะเทอะตามบ้าน แต่ปัจจุบันคนเริ่มหันมาเลี้ยงเพื่อผสมเกสร”

เมื่อ “ผึ้งจิ๋ว” สร้างรายได้
เริม่ ต้นจากความต้องการเพิม่ ผลผลิตในสวนให้ตวั เองขยาย
สู่การท�ำธุรกิจเพาะเลี้ยงชันโรง โดยให้บริการเช่ารังชันโรงและ
จ�ำหน่ายรังชันโรง รวมถึงต่อยอดผลพลอยได้จากรังชันโรงเป็น
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าหลักที่มาใช้บริการเช่ารังชันโรงเพื่อช่วย
ผสมเกสรเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้ ซึ่งยอมเสียค่าเช่ารัง
หลักหมื่นต่อรอบการผสมเกสร เพื่อแลกกับผลผลิตที่มีคุณภาพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
“เคยมีเจ้าของสวนมะม่วงเช่ารังไป 100 รัง 10 วัน ค่าเช่ารังละ 30 บาท/รัง/วัน จากผลผลิตที่เคยได้ 3 แสนบาท เพิ่มขึ้น
เป็นล้านบาท ผลผลิตสูญเสียน้อยลง คุณภาพดีพร้อมส่งออกได้ หรือสวนเงาะเดิมได้ 7-8 แสน แต่พอใช้ชันโรง ได้ 4 ล้านบาท”
คุณวสันต์จะท�ำสัญญากับผูเ้ ช่าในเรือ่ งการดูแลและรักษารังชันโรง หากชันโรงตายจากการฉีดยาฆ่าแมลงหรือรังชันโรงหาย
ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มรังละ 2,000 บาท นอกจากการให้เช่ารังแล้ว หากเกษตรกรต้องการซื้อรังชันโรง คุณวสันต์จะขายให้ใน
ราคา 1,500 บาท/รัง
“ถ้าอย่างเขาเช่ารัง ผมจะไปวางต�ำแหน่งรังให้ โดยค�ำนวณจากพืน้ ทีส่ วน หาจุดกึง่ กลางแปลง แล้วกระจายวางรังชันโรง
ไปแต่ละด้าน ซึง่ เจ้าของสวนจะต้องไม่เคลือ่ นย้ายต�ำแหน่งของรังชันโรงทีว่ างให้ เพราะชันโรงจะจ�ำทางเข้ารังไม่ได้ และจะส่งผลต่อ
ผลผลิตของสวน โดยทั่วไปถ้าเป็นสวนที่ปลูกผลไม้เต็มพื้นที่ จะใช้รังชันโรงไม่ต�่ำกว่า 10 รัง/ไร่ ส่วนคนที่ซื้อขาด ต้องเป็นพื้นที่ที่
มีอาหารให้ชันโรงตลอด เพราะถ้าเป็นสวนที่มีผลไม้ติดดอกครั้งเดียวต่อปี ชันโรงจะขาดอาหารและตาย”
นอกจากรายได้จากการให้บริการเช่ารังแล้ว ผลผลิตที่เกิดขึ้นรังชันโรงไม่ว่าจะเป็น น�้ำผึ้ง และชัน (propolis) เป็น
ผลพลอยได้ที่คุณวสันต์ได้น�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “ภูผา” ไม่ว่าจะเป็น น�้ำผึ้ง สบู่ และยาหม่อง
น�้ำผึ้งชันโรงรสชาติจะออกเปรี้ยวและมีกลิ่นตามผลไม้ที่ชันโรงไปผสมเกสร และด้วยปริมาณน�้ำผึ้งที่ได้แต่ละครั้งไม่มาก
เนือ่ งจากชันโรงกินน�ำ้ หวานเพียง 20% บวกกับงาน
วิจัยที่พบสารส�ำคัญในน�้ำผึ้งชันโรง ท�ำให้ราคาของ
น�้ำผึ้งชันโรงสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาท นอกจาก
นี้ชันของชันโรงมีสาร
ประกอบฟลาโวนอยด์
(flavonoid) และสารต้านอนุมูลอิสระต่อต้านเชื้อ
แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ยับยั้งการอักเสบได้ดี
“ผมเน้ น ให้ เ กษตรกรน�ำชั น โรงไปเพิ่ ม
ผลผลิตในแปลง น�้ำผึ้งหรือชันเป็นแค่ผลพลอยได้
อย่างเกษตรกรทีซ่ อื้ รังไป ถ้าจะแปรรูปด้วย ผมก็ให้

เทคโนโลยีด้านสัตว์
ความรู้หมด ไปท�ำขายสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ หรือจะส่งเป็นวัตถุดิบมาให้
ผม ผมก็รับซื้อหมด”

“อนุรักษ์” ด้วย “ใจรัก”
เมื่อได้เรียนรู้รู้จักผึ้งจิ๋วอย่างใกล้ชิดกลายเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้น
คุณค่าทีม่ อี ยูใ่ นตัวแมลงผสมเกสรชนิดนีท้ ำ� ให้คณ
ุ วสันต์ศกึ ษาสายพันธุต์ า่ งๆ ของ
ชันโรงและพยายามรวบรวมสายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้มากที่สุด รวมถึง

ค้นคว้าหาวิธีแยกขยายรังด้วยตัวเอง
“ทั่วโลกมีประมาณ 140 สายพันธุ์ ในประเทศไทยเหลือไม่ถึง 40 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีความต่างกันบ้างที่ขนาด
และความชอบอาหาร อย่างสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่จะเน้นเก็บน�้ำหวาน เช่น พันธุ์ปากแตร พันธุ์อิตาม่า สายพันธุ์ตัวเล็กผสมเกสร
เช่น พันธุ์ขนเงิน พันธุ์หลังลาย และยังมีพันธุ์สวยงามที่เลี้ยงไว้ดูเล่น อย่างพันธุ์คิชกูฎ”
เมือ่ คุณวสันต์ได้รบั ชันโรงสายพันธุต์ า่ งๆ จากชาวบ้านหรือเกษตรกรแล้ว เขาจะเขียนไว้หน้ารังว่าเป็นพันธุอ์ ะไร ได้มาจาก
ที่ไหน เมื่อไหร่ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์นั้น และทดลองเพาะเลี้ยงขยาย เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์เหมือนอดีต
“ชันโรงเป็นแมลงผสมเกสรที่พบได้ตามธรรมชาติ มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ ได้ เหมือนอย่างพันธุ์สิรินธรที่ปัจจุบัน
ไม่พบแล้ว”

มองอนาคตเพาะเลี้ยง “ชันโรง”
เกือบครึ่งชีวิตนับแต่เริ่มท�ำความรู้จักชันโรงอย่างจริงจัง จนขยายสู่การท�ำธุรกิจเพาะเลี้ยงชันโรงและถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านชันโรงคนหนึ่งของประเทศก็ว่าได้ คุณวสันต์มองว่ายังมีเรื่องที่ต้องศึกษาเรียนรู้ต่ออีก โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงขยาย
นางพญาชันโรง คุณวสันต์ได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการเพาะเลี้ยงนางพญาชันโรงกี่งธรรมชาติจาก รศ.ดร.สมนึก บุญเกิด และ
คุณพุทธวัฒน์ แสงสุริโยทัย มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจาก สวทช. จะท�ำให้สามารถ
เพาะเลี้ยงขยายนางพญาชันโรงได้เร็วขึ้นกว่าตามธรรมชาติและได้จ�ำนวนมาก นอกจากนี้คุณวสันต์ยังมองถึงการแปรรูปผลผลิต
จากชันโรงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
“ก็จะเพาะเลีย้ งชันโรงต่อไปเรือ่ ยๆ ให้เกษตรกรเอาไปใช้เพิม่ ผลผลิต ใครเอาไปเลีย้ งได้เอาไป ช่วยขยายพันธุ์ จะได้ไม่สญ
ู
พันธุ์ ถ้าคนที่สนใจจะเพาะเลี้ยงชันโรงเป็นอาชีพ ความรู้ก็ต้องมี แต่สิ่งส�ำคัญสุดคือ ต้องใจรัก”
แม้ทกุ วันนี้ “ชันโรง” หรือผึง้ จิว๋ จะเพิม่ ผลผลิตให้กบั สวนผลไม้ของคุณวสันต์ ต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจและอาชีพเพาะเลีย้ ง
ชันโรง สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับครอบครัว แต่มากกว่าเงินทองที่ได้รับ คุณวสันต์บอกทิ้งท้ายว่า “ได้ความสุข” จากผึ้งจิ๋วนี้

รายการ Club Farmday The Series ตอน ชันโรง ผึ้งจิ๋ว ราคาแจ่ม
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ไรน�้ำนางฟ้า:

จากงานวิจัยสู่ธุรกิจอนาคตไกล
“เราไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ น
แวดวงเกษตรมาก่ อ น อย่ า ง
ไรน�ำ้ นางฟ้า คนถามบ่อยมากว่า มีโรค
มัย้ เอาไปเลีย้ งปลาแล้วปลาจะตายมัย้ มันจะ
เอาโรคไปติดต่อกันมั้ย เราเป็นคนเลี้ยงก็ต้อง
บอกว่าดี แต่ถ้ามีงานวิชาการที่ท�ำวิจัยมาแล้ว
รองรับว่าไม่มีโรคและไม่ติดต่อ เราสามารถ
พูดได้ ความน่าเชื่อมี ตรงนี้งานวิจัย
ช่วยพี่มากๆ”

ปุ ๋ ย มู ล ไส้ เ ดื อ นดิ น และน�้ ำ หมั ก มู ล ไส้ เ ดื อ นดิ น
ภายใต้แบรนด์ “เพือ่ นดิน” เป็นธุรกิจแรกของคุณนุจรี โลหะกุล
หรือคุณเจี๊ยบ ที่ต่อยอดจากการเข้าร่วมอบรมเรียนรู้จน
สามารถผันชีวติ จากมนุษย์เงินเดือนมาเป็นเจ้าของธุรกิจเต็ม
ตัว “ปุ๋ยไส้เดือนดิน” ยังพาคุณเจี๊ยบให้รู้จักกับ “ไรน�้ำ
นางฟ้า” อีกหนึ่งงานวิจัยด้านเกษตรที่ปัจจุบันกลายเป็น
ธุรกิจของผู้หญิงเก่งคนนี้อีกเช่นกัน

เทคโนโลยีด้านสัตว์
จากงานออกร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ “เพื่อนดิน” ใน
งานประชุมวิชาการของ สวทช. คุณเจี๊ยบได้รู้จักกับงานวิจัย
“ไรน�้ำนางฟ้า” ด้วยความน่าสนใจของสัตว์น�้ำตัวเล็กๆ ที่เป็น
แหล่งโปรตีนคุณภาพสูงและยังให้สารเร่งสีส�ำหรับสัตว์น�้ำด้วย
คุณเจี๊ยบจึงตัดสินใจเข้าร่วมอบรมเรียนรู้การเพาะเลี้ยงไรน�้ำ
นางฟ้าเมื่อปี 2555

ได้รับเชิญอย่าง “โรติเฟอร์” แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กจะมา
เยี่ยมเยียน และจะท�ำให้สิ่งที่ลงทุนไปสูญเปล่าทันที

จากทดลองเลีย้ งในกะละมัง คุณเจีย๊ บได้ขยายการเลีย้ ง
ลงในบ่อวงซีเมนต์ขนาด 90 ซม. จ�ำนวน 12 บ่อภายในบ้าน และ
เริ่มส�ำรวจตลาดจ�ำหน่ายที่จตุจักรซึ่งเป็นตลาดใหญ่ คุณเจี๊ยบ
พบว่า ในตลาดยังไม่มอี าหารสัตว์นำ�้ ทีม่ โี ปรตีนสูงและยังมีตวั เร่งสี
ในธรรมชาติเหมือนไรนำ�้ นางฟ้า ตลาดจ�ำหน่ายไรนำ�้ นางฟ้าจึงมี
โอกาสสูง แต่เมื่อมองก�ำลังการผลิตจากบ่อวงขนาดเล็กที่บ้าน
เห็นว่าไม่สามารถผลิตส่งขายตลาดใหญ่ได้เพียงพอ คุณเจี๊ยบจึง
ตัดสินใจซือ้ ทีด่ นิ ทีอ่ .ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพือ่ ท�ำฟาร์มไรนำ�้
นางฟ้า โดยใช้บอ่ วงใหญ่ขนาด 2 เมตร จ�ำนวน 16 บ่อ ปัจจุบนั
ขยายบ่อวงเป็นขนาด 4 เมตร ช่วยให้อตั ราการไหลทิง้ ของอาหาร
น้อยลง และไรน�้ำกินอาหารได้ทั่วถึงมากขึ้น

สวยงาม” ที่เคยเปิดไว้นานแล้ว กลับมามีความเคลื่อนไหวและ
กลายเป็นช่องทางการตลาดที่ส�ำคัญ

“พี่ ไม่ใช้น�้ำจากแหล่งอื่นเลยนอกจากน�้ำบาดาลใน
ฟาร์มตัวเอง นอกจากโรติเฟอร์แล้ว แอมโมเนียเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญอีกอย่างในการเลี้ยงไรน�้ำนางฟ้า ถ้ามีแอมโมเนียในน�้ำ
ไรไม่กนิ อาหาร ซึง่ วิธงี า่ ยทีส่ ดุ ในการไล่แอมโมเนียคือปล่อยน�ำ้
“อบรมกลับมาก็ ไม่คิดจะท�ำเป็นธุรกิจ เพราะไรน�้ำ ทิ้ง เอาน�้ำใหม่ใส่ แต่จะสิ้นเปลืองน�้ำ ซึ่งตอนนี้ที่ฟาร์มใช้วิธีเอา
นางฟ้าเลีย้ งยากมาก เรายังไม่มคี วามรูม้ ากพอ ไข่ที่ได้มาจาก น�้ำที่ใช้แล้วมาบ�ำบัดโดยใส่อออกซิเจนเพื่อไล่แอมโมเนีย ท�ำให้
การอบรมก็แช่ไว้ในตู้เย็นอยู่หลายเดือน จนพอมีเวลาว่างจาก ใช้น�้ำได้คุ้มค่าและสูบน�้ำบาดาลน้อยลง”
ฟาร์มไส้เดือน ก็เอาไข่ที่ได้มาลองเลีย้ งในกะละมัง ท�ำตามทีเ่ รียน
ปัจจุบันคุณเจี๊ยบสามารถผลิตไรน�้ำนางฟ้าได้ 50-60
มา แล้วทดลองให้เป็นอาหารปลาที่เลี้ยงไว้ที่บ้าน ก็เริ่มเห็นผล กิโลกรัม/เดือน โดยมีลูกค้าคนไทยและต่างประเทศทั้งรายย่อย
ว่าปลาชอบ ปลาสีสวย วันหนึงมีลกู ค้ามาขอซือ้ ไส้เดือนไปเป็น และฟาร์มเลีย้ งปลาสวยงาม ซึง่ คุณเจีย๊ บได้ “น้องกิก๊ -คุณธนโชติ
อาหารปลาหมอสี พี่ก็เลยลองตักไรน�้ำนางฟ้าที่เลี้ยงไว้ให้เขา โลห์ชติ กุล” ลูกชายเข้ามาช่วยดูแลการตลาดไรน�ำ้ นางฟ้า ท�ำให้
ไปทดลองใช้ ปรากฏว่าหลังจากนั้นกลายเป็นลูกค้าประจ�ำ” เฟซบุ๊ค “HT Fairy Shrimp Farm ไรน�้ำนางฟ้าเพื่อปลา

“ไรน�ำ้ นางฟ้าเลีย้ งยากมาก มีปจั จัยหลายอย่างทีต่ อ้ ง
ควบคุมให้ดีทั้งคุณภาพน�้ำและอาหารของไรน�้ำนางฟ้าคือ
คลอเรลลา (สาหร่ายสีเขียว) แม้จะเพาะเองได้ แต่ยงั ไม่สามารถ
ท�ำให้คลอเรลลาคงที่ มีโจทย์ให้เรียนรู้ให้แก้ปญ
ั หาตลอดในการ
เลี้ยงไรน�้ำ แต่ก็ยังสนุกที่จะเรียนรู้ ไรน�้ำนางฟ้ายังใหม่มาก
ส�ำหรับเมืองไทย และตลาดไรน�้ำนางฟ้าในประเทศยังเล็ก ถ้า
คนรูแ้ ละทดลองใช้ เขาจะกลายเป็นลูกค้าประจ�ำเพราะจะเห็นผล
ชัดเจนว่าปลาชอบมาก แข็งแรงและสีสวย”
นอกจากการเลี้ยงน�้ำเขียวหรือคลอเรลลาให้มีคุณภาพ
เพื่อเป็นอาหารของไรน�้ำนางฟ้าแล้ว การตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
ซึ่งเป็นบ้านของไรน�้ำนางฟ้าก็ส�ำคัญเช่นกัน ไม่เช่นนั้นแขกที่ไม่

“หลังจากทีล่ กู ชายเรียนจบก็มาช่วยท�ำงานทีบ่ า้ น เขา
เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับไรน�้ำนางฟ้า แต่ยังไม่รู้ว่าจะท�ำหน้าที่
ตรงไหนดี เวลาเขาไปส่งไรน�้ำให้ลูกค้ากับพี่ เขาจะคุยกับลูกค้า
นานมาก แล้วมาเล่าความต้องการของลูกค้าให้เราฟัง จนพีค่ ดิ
ว่าเขาน่าจะเหมาะท�ำการตลาดให้เรา เพราะพี่ท�ำการตลาดไม่
เป็นเลย”
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มีโปรตีน 75% แต่มีสารเร่งสีน้อยกว่า ตลาดผู้ผลิตไรน�้ำนางฟ้า
ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะขายเป็นไข่ให้คนไปเพาะเอง หรือไม่กข็ าย
ขนาดตัวเล็กจิ๋ว แต่ที่ฟาร์มคุณเจี๊ยบจะขายไรน�้ำนางฟ้าตัวเต็ม
วัย ใช้เวลาเลี้ยง 15 วันแล้วแช่แข็งแพ็คส่งลูกค้า ซึ่งหัวใจส�ำคัญ
ของการเก็บไรน�้ำนางฟ้าคือ ต้องไม่แช่แข็งซ�้ำ ถ้าละลายแล้วไป
แช่ใหม่ ตัวไรจะยุ่ย ปลาไม่ชอบ
นอกจากความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการเลี้ยงไรน�้ำ
นางฟ้าจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้าแล้ว คุณเจีย๊ บและลูกชาย
ยังติดตามงานวิจัยใหม่ๆ เกี่ยวกับไรน�้ำนางฟ้า เพื่อเป็นข้อมูล
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากการให้ขอ้ มูลความรูผ้ า่ นหน้าเฟซบุค๊ พร้อมทัง้
รับออเดอร์และจัดส่งแล้ว สิ่งหนึ่งที่น้องกิ๊กจะเน้นย�้ำเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ลูกค้าเสมอคือ “มีไรน�้ำนางฟ้าจ�ำหน่ายตลอด”
เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาหนึ่งของการท�ำตลาดไรน�้ำนางฟ้าคือ
สินค้าขาดตลาด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีผลต่อการเลี้ยง
ไรน�้ำนางฟ้า ซึ่งการขยายขนาดบ่อวงเป็น 4 เมตรไม่เพียงช่วย
ให้การไหลทิ้งของอาหารน้อยลง แต่ยังช่วยให้คุณเจี๊ยบสามารถ
เพิ่มก�ำลังการผลิตเพื่อท�ำสต็อคไว้จ�ำหน่ายได้ด้วย

“ไม่กลัวว่าจะมีคแู่ ข่งเพิม่ ก็ตอ้ งวัดกันทีค่ ณ
ุ ภาพ ต้อง
ฝึกฝีมือตัวเอง ท�ำออกมาให้ดี ให้ลูกค้าติดใจ จะช่วยให้วงการ
นี้พัฒนา ถ้ามีพี่เป็นผู้ผลิตรายเดียวตลาดจะโตได้อย่างไร
หลายคนมาช่วยกันท�ำ ถ้าส่งออกได้ เงินก็เข้าประเทศ รายได้
ประเทศก็เพิ่มขึ้น”

ปัจจุบนั ยอดสัง่ ซือ้ ไรนำ�้ นางฟ้าในประเทศมีตอ่ เนือ่ ง เช่น
เดียวกับลูกค้าต่างประเทศทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย และ
บราซิลที่ให้ความสนใจสัตว์น�้ำตัวจิ๋วนี้ ซึ่งคุณเจี๊ยบอยู่ระหว่าง
ปัจจุบันคุณเจี๊ยบเลี้ยงไรน�้ำนางฟ้า 2 สายพันธุ์ คือ ด�ำเนินการเครือ่ งหมายการค้าเพือ่ ขยายการส่งออกไรน�ำ้ นางฟ้า
ไรน�ำ้ นางฟ้าไทย และไรน�ำ้ นางฟ้าสิรนิ ธร ซึง่ ไรน�ำ้ นางฟ้าไทยจะมี ไปตลาดต่างประเทศ
โปรตีนที่ 65% แต่มีสารเร่งสีสูงมาก ขณะที่ไรน�้ำนางฟ้าสิรินธร

เทคโนโลยีด้านสัตว์
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สัมภาษณ์ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช
“หนอนแม่โจ้” กับการกำ�จัดขยะอินทรีย์

รายการ Club Farmday The Series
ตอน หนอนแม่โจ้: สัตว์เศรษฐกิจแห่งอนาคต
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“ไส้เดือนดิน-หนอนแม่โจ้”
สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ของผู้สูงวัย

“ความภาคภูมิใจในตัวเอง” เป็นหนึ่งแรงพลังที่ท�ำให้คนเราตระหนักรู้ถึงความสุขในสิ่งที่ท�ำ ปลุกความหวัง สร้างความ
สดชื่นให้จิตใจโดยเฉพาะในวันที่เดินเข้าสู่ช่วง “ชีวิตสูงวัย”
“คุ ณ สวั ส ดิ์ การะหงษ์ ” วั ย 65 ปี เจ้ า ของ “ลุ ง สวั ส ดิ์ ฟ าร์ ม             
ไส้เดือนดินริมปิง” และอดีตผู้บริหารหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ก็เช่นกัน แม้
พื้นฐานชีวิตจะเป็นเกษตรกร แต่ลุงสวัสดิ์คลุกคลีกับงานบริหารท้องถิ่นมากว่า
30 ปี เส้นทางการเติบโตที่มั่งคงในงานบริหารท้องถิ่นจากผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
ก�ำนัน รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล จนถึงรองนายกเทศมนตรีตำ� บล แต่
ในใจกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่คลอนแคลน
“อยู่ในสังคมที่กว้างมาก แต่ความรู้เราแค่ป.4 ไปไหนก็ ไม่มั่นใจที่พูด
คุย และเดี๋ยวนี้เด็กจบใหม่มีความรู้ รู้จักใช้เทคโนโลยี แต่เราไม่มี อายเด็ก
รุ่นใหม่ มีวันหนึง เจ้าหน้าที่ให้ช่วยปิดคอมพิวเตอร์ ลุงก็ดึงปลั๊กออกเลย”
ความรู้สึกที่คลอนแคลนสะสมมาเนิ่นนานย้อนให้ลุงสวัสดิ์ได้ทบทวนและวาง
เส้นทางในช่วงชีวิตบั้นปลาย

เทคโนโลยีด้านสัตว์
จากวันนั้นลุงสวัสดิ์ทดลองเลี้ยงหนอนแม่โจ้ อาศัยการ
สังเกต เรียนรู้ และลองผิดลองถูก จนปรับเป็นวิธเี ลีย้ งของตนเอง
การได้พบปะผูค้ นหลากหลายวงการถือเป็นความโชคดี และได้ผลผลิตถึง 30 กิโลกรัมต่อวัน
อย่างหนึง่ ในช่วงทีล่ งุ สวัสดิท์ ำ� งานบริหารท้องถิน่ และเปิดโอกาส
“ลุงเลีย้ งหนอนแม่โจ้เพือ่ ขาย เพราะฉะนัน้ ก็ตอ้ งหาวิธี
ให้ลุงได้พบเส้นทางในชีวิตหลังเกษียณ
ที่ท�ำให้ ได้หนอนจ�ำนวนมาก อาจารย์มีทฤษฎี แต่ลุงปฏิบัติ ลุง
“ลุงไปอบรมเรือ่ งการผลิตปุย๋ มูลไส้เดือนจากอาจารย์ รับความรู้มา อะไรดีเก็บไว้ อันไหนเห็นว่ายังไม่ดีก็วางไว้”
อานัฐ ตันโช ม.แม่โจ้ พื้นฐานลุงก็ท�ำเกษตรอยู่แล้ว ฟังแล้วก็
สนใจ ดูแลง่าย ใช้แรงไม่มาก น่าจะท�ำได้” หลังการอบรมในปี
2556 ลุงสวัสดิก์ ลับมาทดลองเลีย้ ง เรียนรูแ้ ละปรับประยุกต์วธิ ี วิชาการ-วิชาตน
เลี้ยงจนสามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจ�ำหน่ายได้ถึงเดือนละ 1
ความรู้จากห้องอบรมสู่ห้องเรียนกว้างหลังบ้าน พื้นที่
ตัน มีรายได้กว่า 20,000 บาท ซึง่ มากกว่ารายได้จากการท�ำงาน ปลูกองุ่นถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงเลี้ยงหนอนแม่โจ้ มีโรงเลี้ยง
ปกครองท้องถิ่น แต่สิ่งส�ำคัญกว่านั้น ไส้เดือนดินได้ย่อยสลาย ไส้เดือนอยู่ด้านหลัง ภายในโรงเลี้ยงมีกระบะพลาสติกสีฟ้าวาง
ความไม่มั่นใจในตัวลุงกลายเป็นปุ๋ยความภาคภูมิใจในตัวเอง
เรียงบนชั้นเหล็ก แต่ละกระบะมีหนอนแม่โจ้ตัวเล็กตัวน้อยคืบ
“อยู ่ ต รงนี้ ลุ ง สามารถพู ด คุ ย ได้ ให้ ค วามรู ้ เ ขาได้ คลานกินอาหารสูตรใหม่ที่ลุงสวัสดิ์ประยุกต์ใหม่
เปลี่ยนความรู้สึกเลยนะ จบป.4 มีคนเชื่อถือ อย่างน้อยครูบา
“ลุงอยู่บ้านนอก ขยะอินทรีย์ ไม่ค่อยมี ลุงสังเกตว่า
อาจารย์ยกย่องให้เป็นวิทยากร”
หนอนนีเ้ คยเจอในบ่อไส้เดือน ก็นา่ จะอยูใ่ นนำ�้ หมักได้ ลุงก็ใช้นำ�้
หมักจากฟาร์มไส้เดือนมาผสมกับอาหารไก่และร�ำ ระยะเวลา
จากไส้เดือนดินสู่ “หนอนแม่โจ้” โปรตีนสูง เติบโตของหนอนวัยนี้ประมาณ 30-35 วัน พบว่าตัวหนอนมี
ขนาดใหญ่กว่าจากที่เลี้ยงด้วยขยะอินทรีย์ และไม่มีกลิ่นเหม็น
แม้ “ลุงสวัสดิ์ฟาร์มไส้เดือนดินริมปิง” จะสร้างความ ลูกค้าทีต่ อ้ งการหนอนตัวใหญ่กจ็ ะชอบ เขาเอาไปเป็นอาหารให้
มัน่ คงทัง้ รายได้และจิตใจให้ชวี ติ หลังเกษียณ แต่โอกาสของชีวติ
ไก่ชน ปลามังกร ตุก๊ แก ส่วนคนทีต่ อ้ งการหนอนตัวเล็กเพือ่ เอา
เปิดให้ลงุ สวัสดิไ์ ด้เข้าไปรูจ้ กั งานวิจยั “หนอนแม่โจ้” ของดร.อานัฐ
ไปเลี้ยงนก ลุงก็เก็บที่ 20 วัน”
ตันโช ท�ำให้ลุงสวัสดิ์เห็นช่องทางที่จะขยายธุรกิจของตนเอง
นอกจากอาหารหลักเลี้ยงหนอนแม่โจ้แล้ว ลุงสวัสดิ์ยัง
“ตอนที่ไปอบรมเรื่องหนอนแม่โจ้ อาจารย์วิจัยแล้วว่า
ได้ประยุกต์วิธีการเลี้ยง การให้อาหารของพ่อแม่พันธุ์ และ
มีโปรตีน 42% เยอะกว่าหนอนไม้ ไผ่ หนอนไม้ ไผ่กิโลกรัมละ อุปกรณ์วางไข่ของแม่พันธุ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและ
300-400 บาท ลุงก็มองว่าน่าจะลองเลี้ยงหนอนแม่โจ้ขาย และ ให้จ�ำนวนไข่เพิ่มมากขึ้น
พอเห็นรูปในสไลด์ของอาจารย์ ก็คนุ้
“เดี๋ยวนี้ลุงไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ในโรงเลี้ยงแล้ว แต่
ว่าบ่อไส้เดือนดินของลุงก็มีน่ี
กลั บ มาดู ใ นบ่ อ ที่ ฟ าร์ ม ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติ ลุงก็แค่เอาน�้ำหวานไปพ่นตาม
เจอเยอะมาก ถ่ายวิดีโอ ต้นไม้ใกล้โรงเลี้ยงไส้เดือน ลุงใช้น�้ำหวานเฮลซ์บลูบอยผสมน�้ำ
ไม่ตอ้ งเสียเวลามาเคีย่ วนำ�้ ตาล ขวดหนึง่ ใช้ได้นานและยังมีกลิน่
ส่งให้อาจารย์ดูเลย”
หอมดึงดูดแมลงได้ดี แล้วลุงตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นแผ่นเล็กๆ
มัดรวมเป็นชั้น เอาไปแขวนไว้ในถังอาหารหมักเป็นทีว่ างไข่ของ
แม่พนั ธุ์ ถังละ 3-5 จุด แทนทีจ่ ะวาง 1 จุดต่อถัง ฟิวเจอร์บอร์ด
ลงทุนครัง้ เดียว แต่ใช้ได้หลายครัง้ หลังจากย้ายไข่แล้ว ก็เอา
มาล้างน�้ำ ใช้ซ�้ำได้ แต่ถ้ากระดาษลูกฟูก เปียกน�้ำแล้วก็
ต้องทิ้ง”

เมื่อไส้เดือนดินย่อยขยะในใจ
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การตลาดของคนสูงวัย

สุขที่ได้ท�ำ

แม้ลงุ สวัสดิจ์ ะผลิตหนอนแม่โจ้ได้ถงึ วันละ 30 กิโลกรัม
มีทั้งลูกค้าที่มาซื้อไปเป็นอาหารของสัตว์ และลูกค้าที่ซื้อเพื่อไป
จ�ำหน่ายต่อ แต่ปริมาณทีผ่ ลิตได้กย็ งั มากกว่าปริมาณการซือ้ ซึง่
ลุงสวัสดิ์ยอมรับว่านั่นคือจุดอ่อนของตนเองในเรื่องการตลาด
“คนที่จะเลี้ยงหนอนแม่โจ้เป็นธุรกิจ ต้องวางแผนและ
หาตลาด คนรุน่ ใหม่รจู้ กั การใช้เทคโนโลยี ใช้สอื่ โซเชียลเป็นช่อง
ทางขาย ลุงก็อยากท�ำขายเอง แต่ลุงไม่ถนัด และเรื่องขนส่งก็
ล�ำบาก เพราะลุงอยู่ไกล”
ปัจจุบนั ลุงสวัสดิข์ ายหนอนแม่โจ้กโิ ลกรัมละ 300 บาท
ให้กับลูกค้า แม้จะรู้ว่าหลายคนบวกราคาเพิ่มเมื่อไปขายบนสื่อ
โซเชียล แต่ลุงสวัสดิ์มองว่า “อาศัยกันและกัน” ในเมื่อลุงเป็น
ผู ้ ผ ลิ ต ก็ ต ้ อ งอาศั ย คนที่ จ ะเอาไปขาย ซึ่ ง เขาก็ ต ้ อ งมี ก� ำ ไร
นอกจากนี้หนอนแม่โจ้ที่ผลิตได้ ลุงสวัสดิ์น�ำไปฝากแช่เย็น
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึ่งเป็นอีกช่องทางการจ�ำหน่าย
“ลุงไม่ถนัดเรื่องตลาด แต่ถ้าเรื่องลงมือปฏิบัติ ลุง
มั่นใจ อย่างฟาร์มหมูที่อุดรธานี ต้องการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เอา
ไปเป็นอาหารให้หมู ลุงก็ ไปช่วยสอน ตอนนี้เขาผลิตเองได้แล้ว
แต่ยังไม่พอ ลุงก็ให้ค�ำแนะน�ำเพิ่ม”

ในวัย 65 ปี ลุงสวัสดิท์ ำ� ฟาร์มไส้เดือนดินและหนอนแม่โจ้
เป็นงานหลัก ท�ำเองทุกขั้นตอน มีรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือน
เปิดฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรูใ้ ห้กบั ผูค้ นทีส่ นใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ในหลายหน่วยงาน ใครใคร่เรียนรู้ ลุงยินดีถ่ายทอดความรู้จาก
ประสบการณ์ให้หมด
“คนทีฟ
่ งั ลุง ไม่ตอ้ งเชือ่ ลุง ไปลองท�ำก่อนแล้วค่อยเชือ่
การเลีย้ งไส้เดือนดินและหนอนแม่โจ้ ใช้งบไม่เยอะ ดูแลง่าย จะไป
ไหนก็ ไม่ต้องกังวล ให้อาหารทิ้งไว้ พอครบเวลาที่จะเก็บ ก็เก็บ
ง่าย ไม่ต้องใช้แรงเยอะ ลุงว่าอยู่ที่ใจ ลุงท�ำเพราะใจรัก อย่าง
หนอนแม่โจ้ลงุ เริม่ ต้นจากกระบะน้อยๆ จนเป็นร้อยกระบะ ยิง่ คน
สูงอายุอย่างลุงด้วย วัยนี้ไม่มคี นจ้างแล้ว แต่เราสามารถมีราย
ได้เลี้ยงตัวได้ ดีใจแล้ว”

สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาให้ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช
และทีมวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เทคโนโลยีด้านสัตว์

ปลาไหลนา
เลียงง่าย
รายได้งาม

รู้จักปลาไหลนา

ปลาไหลนาตัวผู้

ช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์ (8-30สัปดาห์) ไม่สามารถ
แยกแยะเพศได้ แต่ เ มื ่ อ เข้ า สู ่ ช ่ ว งวั ย เจริ ญ พั น ธุ ์
ตัวเมียมีลักษณะตัวกลมสั้น อวบอ้วน สีเหลืองทอง
อวัยวะเพศนูนออกมา ขณะที่ตัวผู้มีลักษณะตัวยาว
สีเข้ม อวัยวะเพศเว้าเข้าด้านใน
ปลาไหลนาตัวเมีย

ฤดูวางไข่เริม่ ตัง้ แต่เดือนมีนาคม-ตุลาคมโดยวางไข่มากในช่วง
ต้นฤดูฝน ถึงกลางฤดูฝน (ประมาณสิงหาคม) ไข่ปลาไหลมี
ลักษณะทรงกลม สีเหลืองอ่อน ขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร
เป็นไข่ชนิดจมน้ำ และไม่มีสารเหนียวคลุมไข่ แม่ปลาไหลนา
วางไข่ประมาณ 100-1,000 ฟอง/ตัว (ขึ้นอยู่กับขนาดของ
แม่ปลาไหลนา) หลังวางไข่แล้วแม่ปลาไหลนาจะดูแลไข่
อย่างใกล้ชิดภายในรู มีพฤติกรรมอมไข่และพ่นไข่ในหวอด
ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 7 วัน ลูกปลาไหลจะอยู่ในโพรงดิน
หรือรังจนเมื่อไข่แดงยุบตัว (ประมาณ 7 วัน) ลูกปลาจึงว่าย
ออกมานอกรัง

ปลาไหลนาในบ่อวงซีเมนต์
อุปกรณ์

1. บ่อวงซีเมนต์ขนาด 5x5x1 เมตร
มีรูเปิดปิดระบายน้ำ
2. ดินเลน
3. น้ำดื่มหรือน้ำคลอง
4. อาหารสำหรับเลี้ยงปลาไหล (เนื้อสัตว์และพืชผัก)
ขัน้ ตอน

• ใส่ดินเลนในบ่อให้มีความสูง 30 ซม.
• เติมน้ำให้มีระดับสูงกว่าผิวดินประมาณ 10 ซม.
• ใส่พืชน้ำต่างๆ เพื่อเป็นที่หลบซ่อนและวางไข่
• ปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในสัดส่วน 1:3 (ตัวผู้:ตัวเมีย)
ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
• ให้อาหาร 2 วัน/ครั้ง
• ถ่ายน้ำทุกๆ 10 วัน หรือ 20 วัน

ปลาไหลนาเป็นปลาที่กินเนื้อ อาหารของ ปลาไหลนา เช่น ปู หอย
ลูกปลา ไส้เดือน ซากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ

บ่อวงซีเมนต์มีความเป็นด่างสูง (pH 11-14)
ต้องปรับให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง
ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงปลา คือ pH 7.5-8.5
ทำได้โดย
• สับหัวกล้วยหรือโคนกล้วย
เป็นชิ้นเล็ก
• นำไปใส่ในบ่อ เติมน้ำให้เต็ม
หมักทิ้งไว้ 7 วัน แล้วเปิดน้ำทิ้ง
• เอาโคนกล้วยออก
• เติมน้ำสะอาดในบ่อ แช่ทิ้งไว้ 1 วัน
แล้วเปิดน้ำทิ้ง ตากบ่อให้แห้ง

ข้อมูลโดย: อาจารย์นิชาภา เฉตระการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7004 สายด่วน สท. 096 996 4100

ต้นทุนตำ่ กำไรงาม
การเลี้ยงปลาไหลนา 1 บ่อ ได้ลูกปลาไหลนา 30-60 ตัว/บ่อ
น้ำหนัก 4-6 ขีด/ตัว ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 4-6 เดือน
สามารถนำไปขายได้ตั้งแต่ช่วง 4 เดือน
บ่อวงซีเมนต์ 2 บ่อ บ่อละ 280 บาท 560 บาท
ปลาไหลนา (พ่อพันธุ์แม่พันธุ์)
จากธรรมชาติ
อาหารของปลาไหลนา
จากธรรมชาติ
(หอยเชอรี่ ลำต้นกล้วย)
ได้ลูกปลาไหล 30-60 ตัว น้ำหนัก 4-6 ขีด เลี้ยง 4 เดือน

1 บ่อ

ราคาขาย 200 บาท/กก.
ได้เงินประมาณ
5,000-8,000 บาท/บ่อ
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เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน

ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
โดยทั่วไปการผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้องพลิกกลับกอง เพื่อน�าออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายทางชีวภาพ
ซึ่งการพลิกกลับกองต้องใช้แรงงานและสิ้นเปลืองเวลา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนา
นวัตกรรมการผลิตปุย๋ อินทรียแ์ บบไม่พลิกกลับกอง ทีเ่ รียกว่าวิธี “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” โดยใช้เวลาผลิตปุย๋ เพียง 60 วัน สามารถ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมีค่าตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551

วัสดุอุปกรณ์

ฟางข้าว หรือเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือผักตบชวา
*เศษพืชทั่วไป เช่น ใบไม้ ต้นถั่ว หรือเศษหญ้า
เป็นต้น ให้ใช้ 3 ส่วน

ขั้นตอนการทำ�

มูลสัตว์

4 ส่วน 1 ส่วน

ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นกองปุ๋ย

ความยาวกองไม่จ�ากัด
ยาวเท่าไหร่ก็ได้

วางกองปุ๋ยเป็นรูป
สามเหลี่ยมสูง 1.5 เมตร
*ห้ามขึ้นเหยียบกอง

ความกว้างกอง
2.5 เมตร

ชั้นบนสุด
เป็นมูลสัตว์

โรยมูลสัตว์ แล้วรดน�้าทุกชั้น

ขั้นตอนที่ 2 การดูแลกองปุ๋ย

ชั้นมูลสัตว์ 1 ส่วน
เกลี่ยให้ทั่ว

รักษาความชื้นภายในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสมอยู่ เ สมอตลอดเวลา (มี ค่ า
ประมาณร้อยละ 60–70) โดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้
1. รดน�้าภายนอกกองปุ๋ยวันละครั้ง โดยไม่ให้น�้าไหลนองออกมาจากกองปุ๋ย
มากเกินไป
2. ทุก 10 วัน ใช้ไม้แทงกองปุ๋ยให้เป็นรูลึกถึงข้างล่างแล้วกรอกน�้าลงไป
โดยมีระยะห่างระหว่างรูประมาณ 40 เซนติเมตร เมื่อเติมน�้าลงไปแล้ว
ให้ปิดรู เพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนภายในกองปุ๋ย
เมื่อกองปุ๋ยมีอายุครบ 60 วัน หยุดให้ความชื้น กองปุ๋ยจะมีความสูงเหลือเพียง 1
เมตร แล้วท�าปุย๋ อินทรียใ์ ห้แห้งเพือ่ ให้จลุ นิ ทรียส์ งบตัว โดยแผ่กระจายให้มคี วามหนา
ประมาณ 20-30 ซม. ปุย๋ จะแห้งภายใน 3-4 วัน จากนัน้ สามารถน�าปุย๋ ไปใช้ได้เลย

ฟางข้าว 4 ส่วน หนา 10 ซม.

หัวใจของการทำ�ปุ๋ยหมัก�
ในกองปุ๋ยต้องมีสัดส่วนคาร์บอน (มีใน
เศษพืช) และไนโตรเจน (มีในมูลสัตว์)
ที่เหมาะสมส�าหรับการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์
ในกองปุ๋ยต้อง
มีจุลินทรีย์
ในกองปุ๋ยต้อง
มีความชื้น

ในกองปุ๋ยต้อง
มีออกซิเจน

การกองปุ๋ยเป็นรูปสามเหลี่ยม เมื่อจุลินทรีย์มีการย่อยสลายจะคายความร้อนท�าให้เกิดความร้อนภายในกองปุ๋ย อากาศร้อนภายใน
กองปุ๋ยมีความเบา จะลอยตัวสูงขึ้น ท�าให้อากาศภายนอกที่เย็นกว่าไหลเวียนเข้าไปแทนที่ภายในกองปุ๋ย เรียกว่าการพาความร้อน
(Chimney Convection) อากาศภายนอกทีไ่ หลหมุนเวียนเข้ากองปุย๋ ช่วยท�าให้เกิดสภาวะการย่อยสลายของจุลนิ ทรียแ์ บบใช้อากาศ
(Aerobic Decomposition) ท�าให้ไม่ต้องพลิกกลับกอง

การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้อุดมไปด้วยธาตุอาหารมากมาย ปริมาณการใช้เพาะปลูก คือ 300-3,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ หรือไม่เกิน 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นกับคุณภาพของดิน ซึ่งการท�ากองปุ๋ยความยาว
4 เมตร สูง 1.5 เมตร จะให้ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน

85

การทำาปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
ในวงตาข่าย

วัสดุอุปกรณ์

การใช้ตาข่ายเพื่อให้มีอากาศ (หรือออกซิเจน) จากภายนอกไหลเวียนเข้าไปภายในวงตาข่าย การใส่
เศษพืชในแต่ละชั้นสามารถกดให้แน่นพอดี แต่ไม่ควรแน่นจนเกินไป เพราะจะท�าให้อากาศไหลเวียน
ไม่ได้ เมื่อครบ 2 เดือน แกะวงตาข่ายออก เศษพืชในวงจะกลายเป็นปุ๋ยหมัก หลังจากนั้นท�าให้แห้ง
ก่อนน�าไปใช้
ตาข่ายเหล็กหรือไนล่อนความยาวประมาณ 3.2 เมตร
สูง 0.9-1 เมตร เมื่อท�าเป็นวงแล้ว
จะได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

ขี้วัวอยู่บนสุด
การดูแลปุ๋ยหมักใน
วงตาข่ายท�าเช่นเดียวกับ
การดูแลปุ๋ยที่ขึ้นกอง
แบบสามเหลี่ยม

เศษพืช ถ้าเป็นฟาง หญ้า
ผักตบ ใช้ 4 ส่วน
มูลสัตว์ 1 ส่วน โรยให้ทั่ว
แล้วรดน�้า (รดน�้าทุกชั้น)
ใบไม้ 3 ส่วน
หนา 10 เซนติเมตร

*สามารถท�าในเข่ง ตะกร้าผ้า
หรือใช้ไม้ตอกรอบ หรืออาจท�า
เป็นลักษณะวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร
1 เมตร

ตารางแสดงค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร�
รายการ
ปริมาณอินทรียวัตถุ (% by wt)
ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
ค่าการน�าไฟฟ้า (dS/m)
ค่าการย่อยสลายสมบูรณ์
ค่าความชื้น
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ปริมาณธาตุอาหารหลัก (% by wt)
1) ไนโตรเจน (Total N)
2) ฟอสฟอรัส (Total P2O5)
3) โพแทสเซียม (Total K2O)
4) รวมทั้งหมด
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร. 2551

หน่วย

เกณฑ์มาตรฐาน

%

>=20
<=20
<=10
>= 80
<= 30
-

dS/m
%
%

%
%
%
%

1) >=1
2) >=0.5
3) >=0.5
4) >=2

หากต้ อ งการทราบค่ า คุ ณ สมบั ติ ข องปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ที่ ผ ลิ ต ได้
สามารถส่งตรวจวิเคราะห์ได้ที่ส�านักงานพัฒนาที่ดินประจ�า
จังหวัด หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจ�าเขตหรือ
จังหวัด (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือห้องปฏิบัติการดินปุ๋ยของคณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยต่างๆ (มีค่าใช้จ่าย)

ต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์�1�ตัน
1. มูลสัตว์ ประมาณ 900 บาท
(กระสอบละ 30 กิโลกรัม ใช้ 30 กระสอบ)
2. เศษพืชและน�้า คิดประมาณ 100 บาท

ราคาวัตถุดิบ 1,000 บาท
ราคาจ�าหน่ายโดยทั่วไป 5-10 บาท/กิโลกรัม

1 ตัน = 5,000 บาท
ก�าไรกองละ 4,000 บาท

ข้อมูลจาก: ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรียบเรียงข้อมูลโดย : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1704-1707 โทรสาร 0 2564 7004

เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน

เรื่อง “ปุ๋ย
กับเศษผัก 30 ตัน”
ในแต่ละวันกะหล�ำ่ ปลี ผักกาดขาวปลี มะเขือเทศ
จากดอยสูงในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน จ�ำนวน 60 ตัน ถูกจัด
ส่ ง เข้ า โรงงานตั ด แต่ ง ผั ก ของบริ ษั ท คิ ง ส์ วิ ช จ�ำกั ด
สาขาแม่ฮ่องสอน และโรงงานตัดแต่งผักของคุณวิทยา
หวานซึ้ง เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร ผักหัวแล้ว
หัวเล่าถูกตัดแต่งให้สวยงามก่อนเคลื่อนตามกันบน
สายพาน ผ่านการชั่งน�้ำหนักบรรจุลงถุง จัดเตรียมลง
ตะกร้าขึ้นรถห้องเย็น พร้อมเดินทางไกลกว่า 1,500
กิโลเมตรสู่ศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าปลีกที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ... เมื่อของดีพร้อมส่งขาย แล้วของเสีย
อย่างเศษผักที่มีถึงวันละ 30 ตัน ...เดินทางไปไหน

“ทิง้ ” เป็นทางออกแรกทีท่ งั้ สองโรงงานจัดการกับเศษ
ผักเหล่านี้หลังจากที่ก่อตั้งโรงงานที่ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อปี 2558 พร้อมกับค่าจ้างขนทิ้งเดือนละ
65,000 บาท และได้รับ “เสียงร้องเรียนเรื่องแมลงวันและ
กลิ่น” เป็นผลตอบแทน
“ปุ๋ยน�้ำ” เป็นวิธีการต่อมาที่ทั้งสองโรงงานร่วมกันหา
ทางออกกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น โดยใช้พื้นที่ 3 ไร่ ลงทุน
ท�ำบ่อบ�ำบัด บ่อหมักปุ๋ย แต่ได้ “ข้อหาบุกรุกป่า” พร้อมกับ
“แมลงวันและกลิ่นรบกวน” เป็นผลตอบแทนอีกเช่นกัน

ทางออกก�ำจัด “เศษผัก 30 ตัน”

หลังจากมารับหน้าที่ผู้จัดการบริษัท คิงส์วิช จ�ำกัด
สาขาแม่ฮอ่ งสอน ในช่วงปลายปี 2560 คุณเกียรติศกั ดิ์ หาญหม่อง
รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
และรูว้ า่ มีเทคโนโลยีทจี่ ะช่วยแก้ปญ
ั หานี้ จึงได้ตดิ ต่อกับทีมวิจยั
เทคโนโลยีปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ซึ่งมี ผศ.ธีระพงษ์
สว่ า งปั ญ ญางกู ร คณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร
เป็นหัวหน้าทีมวิจัย

87
“ตอนแรกลั ง เล เพราะไม่ เ คยท�ำปุ ๋ ย จากของสด
ปริมาณมากขนาดนี้” ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร หนึ่งใน
ทีมวิจัยเล่าถึงความรู้สึกแรกที่เข้ามาดูแลโครงการนี้ แต่ด้วย
ประสบการณ์ ก ารท� ำ ปุ ๋ ย ที่ ผ ่ า นมา บวกกั บ ค� ำ แนะน� ำ จาก
ผศ.ธีระพงษ์ และการศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมจากกลุม่ คนทีแ่ บ่งปัน
ประสบการณ์บนเฟสบุ๊ค “ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง
แม่โจ้” ท�ำให้อาจารย์ชนวัฒน์มนั่ ใจ โดยยังคงยึดหลักการท�ำปุย๋
หมักแบบไม่พลิกกลับกองที่ใช้เศษพืชและมูลสัตว์เป็นวัตถุดิบ
แต่ ป รั บ สั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม เนื่ อ งจากเศษผั ก สดมี น�้ ำ เป็ น
องค์ประกอบหลัก
ใช่เพียงอาจารย์ชนวัฒน์จะลังเล ฟากเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการอย่างคุณวิทยา หวานซึ้ง ซึ่งเรียนจบเกษตรมา
โดยตรง ก็มคี วามสงสัยว่า “ท�ำปุย๋ โดยไม่พลิกกองได้ดว้ ยหรือ”
“ที่เรียนมาท�ำปุ๋ยต้องพลิกกอง ยังไม่เชื่อว่าไม่พลิก
กองจะได้ปยุ๋ ได้อย่างไร และใช้แค่ผกั กับขีว้ วั ด้วย แต่มาสะดุดตรง
ทีอ่ าจารย์บอกว่าท�ำทีฝ่ าง 90 ไร่ ใช้ซงั ข้าวโพด และพออาจารย์
ยกตัวอย่างผักตบชวา ก็คิดว่าถ้าผักตบชวาท�ำได้ ใบผักก็ ได้
อยู่แล้วล่ะ”

สัดส่วนที่เหมาะ ได้ปุ๋ยที่ดี
“เริม่ ทดลองจากกองเตีย้ ๆ เพราะถ้ากองสูง ตรงกลาง
กองคงไม่ยอ่ ยสลาย เน่าแน่ ทดลองหาสัดส่วนเศษผักต่อมูลวัว
ตั้งแต่ 1:2 5:1 6:1 7:1 เก็บข้อมูลการย่อยของกองปุ๋ยตั้งแต่
30 45 60 วัน พบว่า พอครบ 45 วันกองยุบเหลือไม่ถึงฟุต
ตอนเอาปุ๋ยต้องแซะออก เนื้อปุ๋ยเนียน ไม่มีเศษผัก น�ำตรวจ
วิเคราะห์ธาตุอาหารก็ผ่านมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรม
วิชาการเกษตร มีไนโตรเจนสูง ซึง่ เหมาะทีจ่ ะเอากลับไปปลูกผัก
อยู่แล้ว ส่วนค่าโพแทสเซียมถึงจะไม่มาก แต่ ไม่ตกเกณฑ์”
อาจารย์ชนวัฒน์เล่าถึงการหาสัดส่วนทีเ่ หมาะสมของการขึน้ กอง
ปุ๋ย
เศษผัก 6 ส่วนต่อขี้วัว 1 ส่วน ระยะเวลาย่อยสลาย 45
วัน เป็นสัดส่วนทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการขึน้ กองปุย๋ ขนาดกว้าง 2.5
เมตร สูง 1 เมตร (ความยาวไม่จ�ำกัด) ขณะเดียวกันคุณวิทยาได้
น�ำปุ๋ยที่ได้ปรับปรุงบ�ำรุงดินในแปลงปลูกแตงซูกินีและมะเขือ
ม่วง พบว่า ดินดีขึ้น ต้นแข็งแรง ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ จึงตอกย�้ำ
ความเชื่อมั่นให้คุณวิทยายิ่งขึ้น

เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน

เศษผัก 30 ตัน สู่ปุ๋ย 4.5 ตัน
ราวกลางเดือนมีนาคม 2561 เศษผักวันละ 30 ตันจาก
โรงงานทัง้ สองแห่งถูกล�ำเลียงมาขึน้ กองปุย๋ บนพืน้ ทีใ่ หม่หา่ งจาก
โรงงาน 20 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุณวิทยาลงทุนซื้อเพื่อแก้
ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า และตั้งใจใช้พื้นที่ 32 ไร่นี้ท�ำเกษตรผสม
ผสาน โดยแบ่งพื้นที่ 10 ไร่ส�ำหรับขึ้นกองปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีไม่
พลิกกลับกองนี้ ปัจจุบันใช้คนงาน 8 คน โดยใช้รถแทรกเตอร์
ขึ้นกองปุ๋ย
“ใช้หลักการท�ำเหมือนเดิม แต่ปรับตามหน้างาน เช่น
การแทงกองปุย๋ ปรับให้แทงทุกอาทิตย์ คนงานก็จะจ�ำได้งา่ ยกว่า
คนงานเองช่วงแรกก็ท�ำข้ามขัน้ ตอนไปบ้าง แต่เมือ่ เราแนะน�ำและ
เขาได้เรียนรู้จากหน้างาน เขาก็ปรับตามประสบการณ์ เช่น รู้ว่า
ต้องรดน�ำ้ แค่ไหน เพราะผักมีนำ�้ เยอะอยูแ่ ล้ว หรือระยะกอง เมือ่
กองยุบตัวมันจะแผ่ออกด้านข้าง คนงานจะเกลีย่ กอง กลบกองขึน้ ”
ส�ำหรับปัญหาแมลงวันนัน้ อาจารย์ชนวัฒน์ บอกว่า ผัก
มีน�้ำเยอะ ถ้าน�้ำขัง แมลงวันจะวางไข่ เพราะฉะนั้นให้เหลือน�้ำ
ในพื้นที่น้อยที่สุด ถ้าไม่แฉะ แมลงวันวางไข่ไม่ได้ ตัดวงจร
แมลงวัน โดยน�้ำจากกองปุ๋ยแนะน�ำให้ขุดลอกทางไปลงบ่อวง
เป็นน�้ำหมักอย่างหนึ่งที่น�ำไปใช้รดผักได้ นอกจากนี้ให้ใช้สาร
ชีวภาพฉีดพ่นในแต่ละชั้นระหว่างขึ้นกองปุ๋ยด้วย และที่ส�ำคัญ
ต้องใช้เศษผักให้หมดวันต่อวัน ไม่ให้เหลือทิ้งไว้

ปัจจุบันใช้พื้นที่ขึ้นกองปุ๋ยไปแล้ว 5 ไร่ โดยขึ้นกองปุ๋ย
วันละ 2 กอง ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 1 เมตร
จะได้ปุ๋ยถึงวันละ 4.5 ตัน เมื่อขึ้นกองปุ๋ยครบรอบตามอายุ 45
วัน จะใช้พนื้ ทีข่ นึ้ กองเพียง 6 ไร่ จะได้ปยุ๋ ทัง้ หมดประมาณ 200
ตัน ซึ่งต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 2.15 บาท/กิโลกรัม (ไม่รวมค่าที่ดิน
และค่ารถแทรกเตอร์)

ก�ำจัดเศษผักที่ได้มากกว่า “ปุ๋ย”
นอกจากคุ ณ วิ ท ยาจะ
เป็ น เกษตรกรแล้ ว ยั ง เป็ น
ผู ้ ป ระกอบการที่ จั ด หาผั ก
ส่งให้บริษัท คิงส์วิช จ�ำกัด
และมี ต ลาดส่ ง ผั ก ตั ด แต่ ง
ของตนเองด้วย โดยมีเกษตรกร
ในเครือข่ายกว่า 2,500 ครอบครัว
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อ.ฮอด และอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชาวเขาร้อยละ 90
“ตอนนีเ้ พิง่ เริม่ เก็บปุย๋ ได้ 200 กระสอบ กระสอบละ 20
กิโลกรัม ได้แบ่งให้เกษตรกรทีจ่ ะปลูกในฤดูกาลนีก้ อ่ น และรอบ
ต่อไปจะขายกิโลกรัมละ 3 บาท เราสาธิตให้เขาเห็นว่าปุ๋ยดีจริง
แต่เราท�ำมีต้นทุน เราให้เขาซื้อในราคาที่ถูก ปกติเกษตรกรซื้อ
มูลไก่อยูแ่ ล้ว กระสอบละ 60 บาทเหมือนกัน แต่มลู ไก่ตอ้ งไปซือ้
ที่จอมทอง สันป่าตอง หางดง แต่ถ้าปุ๋ยอยู่ที่แม่สะเรียง”
ไม่เพียง “เทคโนโลยีปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง”
จะเป็นทางออกก�ำจัดเศษผักมากมายมหาศาล และได้ “ปุ๋ย
คุณภาพ” เป็นผลตอบแทนแล้ว ยังต่อยอดความคิดให้คณ
ุ วิทยา
ที่จะแก้ปัญหาการท�ำเกษตรบนดอยอีกด้วย
“ถ้าเป็นไปได้จะส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำปุ๋ยเองด้วย
เพื่อให้เกษตรกรรู้ว่าเศษวัสดุการเกษตรของเขามีประโยชน์
ไม่ใช่เผาทิ้ง ซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาควัน และปุ๋ยที่ ได้เอามาใช้
ปรับปรุงบ�ำรุงดินในพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรมหรือทีเ่ กษตรกรทิง้ แล้ว ให้
เกษตกรใช้ที่ดินนั้นได้อีก จะได้ ไม่รุกล�้ำพื้นที่ป่า”

สวทช. ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้ ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้วัตถุดิบหลัก คือ เศษพืชและมูลสัตว์ ใช้เวลาผลิตเพียง 60 วัน ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมด้วย
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่ส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีคุณภาพสูงตามค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
ของกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันนวัตกรรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและขยายผลการใช้งานในวงกว้าง
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เมื่อปุ๋ยดีๆ
เปลี่ยนชีวิต
มนุษย์เงินเดือน
“เป็นเรื่องส�ำคัญถ้าเราจะเริ่มต้นท�ำในสิ่งที่เราไม่รู้จัก
เราไม่ควรทดลองโดยที่ไม่มีหลักวิชาการ ถ้าทดลองเลี้ยงตาม
ที่เราเรียนมา แล้วเกิดปัญหา เราพอจะรู้ว่าเราออกนอกกรอบ
อะไรไปบ้าง ก็พอจะหาแนวทางแก้ไขได้” คุณนุจรี โลหะกุล หรือ
คุณเจีย๊ บ ผูป้ ระกอบการธุรกิจฟาร์มไส้เดือนดินไม้งามและฟาร์ม
ไรน�้ำนางฟ้า ธุรกิจเกษตรที่เกิดจากการเข้าร่วมอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีจาก สวทช.
จากมนุษย์เงินเดือนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ แต่ปลูก
อย่างไรก็ไม่ออกดอกให้ชื่นชม คุณเจี๊ยบจึงเสาะหาความรู้จนได้
อ่านเรื่องราวของ “ปุ๋ยไส้เดือนดิน” และได้ทดลองหาซื้อมาใช้
ผลลัพธ์ที่ได้พาให้หัวใจคนรักต้นไม้เบิกบานเมื่อได้เห็นต้นไม้ผลิ
ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ผลิตได้จากการฝึกฝีมือ คุณเจี๊ยบ
ดอกสวยงาม แม้จะเจอ “ปุย๋ ดีๆ” ทีต่ อ้ งการแล้ว แต่คณ
ุ เจีย๊ บไม่
ทดลองใช้เองและน�ำไปแจกเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง นานวันเข้า
หยุดเพียงเท่านั้น หากยังเสาะหาความรู้ของปุ๋ยดีๆ นี้
ทุกคนที่ได้ใช้ต่างติดใจ อยากได้ไปใช้เพิ่ม แต่ขอให้คุณเจี๊ยบคิด
“เริ่มไปอบรมตั้งแต่ปี 2548 ไปเรียนทุกที่ที่มีสอนเรื่อง
เงิน และนั่นน�ำมาสู่การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนดินขนาด
ไส้เดือนดิน ในช่วงนั้นก็มีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะเป็นสาย
10x20 เมตร ในพื้นที่บ้านของตัวเองเมื่อปี 2551
พันธุ์ขี้ตาแร่ และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสายพันธุ์
เอเอฟและขีต้ าแร่ พี่ไปอบรมกับอ.อานัฐทีแ่ ม่โจ้หลายรอบ แต่ละ
รอบก็ ได้ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ เรียนกลับมาก็มาฝึกเลี้ยงที่
บ้านเริ่มจากกะละมัง ตู้ลิ้นชักพลาสติก ขยายมาเป็นบ่อวง
ซีเมนต์ 8 วง”
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“พอคนใช้แล้วติดใจ อยากได้แต่ขอซื้อ จุดประกายให้
เห็นว่าก็หาค่ากับข้าวจากปุ๋ยมูลไส้เดือนดินได้ และมองระยะ
ยาวแล้วน่าจะดี เพราะคนยังค่อยไม่รจู้ กั ปุย๋ มูลไส้เดือนดิน เป็น
โอกาสทีจ่ ะท�ำขาย” และจากวันนัน้ คุณเจีย๊ บได้หนั หลังให้กบั ชีวติ
มนุษย์เงินเดือน เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่
เรียกว่า “ไส้เดือนดิน” และสร้างผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน
และน�้ำหมักมูลไส้เดือนดินภายใต้ชื่อ “เพื่อนดิน” ซึ่งคุณเจี๊ยบ
บอกว่า ช่วงนั้นรายได้เลี้ยงตัวได้ แต่ความสุขคือเป็นเจ้านาย
ตัวเอง บริหารเวลาตัวเองได้ มีเวลาได้หาความรูเ้ พิม่ ได้เจอผูค้ น
ในแวดวงเดียวกัน ท�ำให้เปิดโลกความรู้และการท�ำธุรกิจ

ส�ำหรับคุณเจี๊ยบที่คลุกคลีกับการเลี้ยงไส้เดือนดินมา
นาน บอกว่า ถ้าปุ๋ยยังไม่ร่อน จะดูออกว่าเป็นปุ๋ยจากไส้เดือน
สายพันธุไ์ หน ดูทผี่ วิ มูลว่ามีลกั ษณะเป็นอย่างไร เอเอฟตัวโต มูล
เม็ดใหญ่กว่า ขี้ตาแร่ตัวเล็กกว่า มูลละเอียดกว่า แต่ถ้าปุ๋ยผ่าน
การร่อนและบรรจุถุงแล้ว มูลแตกหมด จะดูไม่ออก

“คนที่เริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือนต้องเข้าใจ เขาสอนวิธีการ
เลีย้ งเอเอฟโดยใช้เทคนิคของฝรัง่ เอามาเลีย้ งไส้เดือนไทยไม่ได้
ไส้เดือนฝรั่งเลี้ยงแห้ง แต่ไส้เดือนไทยเลี้ยงเปียก เมื่อเลี้ยงเปียก
เวลาเก็บ บางคนก็ ไปใส่เครื่องหมุนเหมือนกระสวยเพื่อจะร่อน
เอาปุ๋ยออกมา ขี้ตาแร่มันเปียก เอาไปร่อน มันก็ติด คนก็จะไป
เลี้ยงเอเอฟมากกว่า ถ้าเลี้ยงเอเอฟ ก็ต้องมีตลาดของปุ๋ย
รู้ให้ลึก “ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน” จับตลาดได้ ไส้เดือนเอเอฟและต้องยอมรับว่าปุ๋ยที่ได้ธาตุอาหารไม่เท่า
จากการฝึกฝนและประสบการณ์การเลี้ยงไส้เดือนดิน ขีต้ าแร่ แม้จะเลีย้ งอาหารแบบเดียวกัน เวลาเท่ากัน ธาตุอาหาร
คุณเจี๊ยบพบความแตกต่างของปุ๋ยที่ได้จากไส้เดือนสายพันธุ์ ที่ ได้จากมูลไม่เท่ากัน การหาตลาดก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่ง
เอเอฟ (African Nightcrawler) และสายพันธุข์ ต้ี าแร่ซงึ่ เป็นพันธุ์ ไม่อย่างนั้นคนซื้อไปใช้แล้วไม่ดี ตลาดก็เสีย”
พื้นเมืองบ้านเรา
“คนเลี้ยงขี้ตาแร่น้อยมาก อาจเพราะการท�ำตลาด
เริม่ ต้นของการเลีย้ งเอเอฟทีเ่ น้นว่าเลีย้ งง่าย ใช้ขวี้ วั อย่างเดียว
ไม่เหนื่อย และได้ปุ๋ยเยอะมาก แต่จะพบว่าคุณภาพปุ๋ยที่ได้ ไม่
เหมือนกัน กว่าผู้ใช้จะรูก้ น็ าน และผูซ้ อื้ แยกไม่ออกว่าปุย๋ อันไหน
มาจากขี้ตาแร่หรือเอเอฟ”

เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน

คุณเจี๊ยบบอกว่า ปุ๋ยไส้เดือนดินจากสายพันธุ์เอเอฟ
มีธาตุอาหารแต่นอ้ ย เหมาะทีจ่ ะใช้ส�ำหรับเพาะกล้า ต้นไม้จะได้
แข็งแรงตั้งแต่ต้นยังเล็กๆ เมื่อต้นไม้โตขึ้นต้องการออกดอกผล
หากใช้ปุ๋ยจากเอเอฟธาตุอาหารจะไม่พอ
ฟาร์มไม้งามของคุณเจี๊ยบนอกจากผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
ดินและน�้ำหมักมูลไส้เดือนดินแล้ว คุณเจี๊ยบยังจ�ำหน่ายไส้เดือน
สายพันธุข์ ตี้ าแร่ดว้ ยในราคากิโลกรัมละ 800 บาท โดยมีเงือ่ นไข
ที่ส�ำคัญคือ ต้องมารับเองที่ฟาร์ม
“ทีบ่ อกว่าใส่ถงุ กระสอบส่งทางรถไฟได้ อันนัน้ คือเอเอฟ
เพราะว่าเอเอฟอยู่ในที่ชื้นได้ แต่ขึ้ตาแร่ต้องมีน�้ำแฉะๆ เมื่อ
ขนส่งใส่ลัง ลังเปื่อย ลังแตก เขาจะหลุดออกมา ดังนั้นคนที่คิด
จะเลี้ยงก็ต้องมีใจรักที่จะมารับเอง และคนที่มาซื้อที่ฟาร์ม เรา
จะชั่ ง น�้ ำ หนั ก ไส้ เ ดื อ นให้ เ ห็ น ก่ อ น เพราะไส้ เ ดื อ นมี จุ ด อ่ อ น
อย่างหนึ่งคือเมื่อเขาตกใจ เขาจะบีบน�้ำออกจากตัว สมมติ
ชัง่ ไป 1 กิโลกรัม ระหว่างนัง่ รถกลับไป รถสะเทือน ไส้เดือนตกใจ
เขาจะบีบนำ�้ ออกจากตัว น�ำ้ หนักจะลดหายไป เมือ่ ไปถึงปลายทาง
เหลือ 7 ขีด บางทีไปไกลถึงเชียงราย จะเหลือครึง่ หนึง่ ตัวจะผอม
เพราะฉะนั้นเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน”
นอกจากนี้คุณเจี๊ยบยังเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์เอเอฟไว้
ด้วยเพื่อจ�ำหน่ายเป็นอาหารเลี้ยงปลาสวยงามหรือกุ้ง กิโลกรัม
ละ 500 บาท แต่จะแบ่งขายเป็นขีด เพราะคนที่เอาไปเลี้ยงจะ
ใช้ให้อาหารแต่ละครั้งไม่มาก

ต่อยอด “ปุ๋ยไส้เดือนดิน”

อย่างไรก็ตาม คุณเจี๊ยบมองว่าการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ไม่ได้หยุดทีข่ ายเป็นปุย๋ น�ำ้ และตัว แต่ตอ้ งต่อยอดท�ำอย่างอืน่ เพิม่
“ตอนนี้ท�ำดินปลูกโดยผสมปุ๋ยไส้เดือนดินวางขายที่
หน้าฟาร์มและก�ำลังอยู่ระหว่างปรับขนาดถุงเพื่อจ�ำหน่ายใน
เลมอนฟาร์ม อีกหนึ่งอย่างที่อยากท�ำคือ เพาะกล้า ตอนนี้มี
บริษัทที่รับเพาะกล้าอย่างเดียว ซึ่งถ้าใช้พีทมอส ต้นทุนแพง
มาก พี่คิดว่าอยากจะเอามูลไส้เดือนเอเอฟมาขายเป็นเฉพาะ
วัสดุเพาะกล้า แต่ก็ต้องรอความพร้อมหลายๆ ด้าน ต้องมี
พืน้ ทีแ่ ละมีความเชีย่ วชาญเรือ่ งการเพาะเมล็ดพันธุแ์ ต่ละชนิด”
กว่าสิบปีที่คุณนุจรีได้รู้จักสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ นี้อย่าง
ลึกซึง้ จนมีความเชีย่ วชาญและเป็นวิทยากรให้ค�ำแนะน�ำ แบ่งปัน
ความรู้ให้ผู้สนใจจะผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โดยไม่มองว่าจะเพิ่ม
คู่แข่ง

แม้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “เพื่อนดิน” จะออกสู่
“ไส้เดือนดินเป็นอะไรที่ดีมากๆ คนไทยทุกคนควรจะ
ตลาดมาเกือบสิบปี แต่ไม่พบตามร้านต้นไม้ทั่วไป เจ้าของ
เลีย้ งไส้เดือน ไม่มอี ะไรเสียเลย นอกจากเป็นปุย๋ เป็นอาหารปลา
ผลิตภัณฑ์กลับเลือกวางขายเฉพาะที่เลมอนฟาร์มเท่านั้น
แล้ว มูลไส้เดือนมีจุลินทรีย์ช่วยบ�ำบัดน�้ำเสียได้อีกด้วย ถ้า
“มูลไส้เดือนเป็นอินทรีย์ 100% ถ้ามีเคมี ไส้เดือนอยู่ อาจารย์อานัฐไม่เผยแพร่เรื่องไส้เดือนดิน พี่ก็ ไม่ได้รู้จัก ไม่มี
ไม่ได้ มันตาย ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่ไม่มเี ปลือก ไม่มเี กล็ด ไม่มอี ะไร โอกาสมีรายได้ พี่คิดว่าเราต้องแบ่งปันกัน ต้องฝึกฝีมอื ตัวเอง
ป้องกันตัว เลมอนฟาร์มเป็นอินทรีย์และมีกระบวนการตรวจ ท�ำออกมาให้ดี คิดว่าไปแข่งกันตรงนัน้ ดีกว่า ท�ำแล้วสร้างอาชีพ
สอบฟาร์ม จึงมีความน่าเชื่อถือ เมื่อคนเชื่อถือเลมอนฟาร์ม ท�ำไป”
เราเอาสินค้าวางร้านนี้ สินค้าเราก็น่าเชื่อถือด้วย นอกจาก
เลมอนฟาร์มก็ ไม่ได้ท�ำตลาดเพิ่มแล้ว เพราะคนเข้าตลาดนี้
มากขึ้น ไม่อยากแข่งเรื่องราคา”
ฝ่ายจัดการความรูเ้ พือ่ เกษตรและชุมชน
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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เทคโนโลยี

การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
• เครื่องดื่มจากน�้ำข้าวหมาก
• ไซเดอร์ข้าว
• เครื่องดื่มน�้ำข้าวเปลือกงอก
• เม็ดเคี้ยวจากข้าว
• เจลลี่ข้าวผสมคอลลาเจน
• ผงชงดื่มจากข้าว
• ครีมมาส์กจากข้าว
• เซรั่มบ�ำรุงผมจากข้าว

ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้
• ครีมหมักผมจากน�้ำมันมะกรูด
• น�้ำมันนวดมะกรูด
• เจลลี่ส้ม
• สครับเปลือกส้มโอ
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เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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ตั้งพัก

นำน้ำขาวหมากที่กรอกไดมาวัด
ปริมาณเเอลกอฮอล ดวยเครื1องวัด
ปริมาณเเอลกอฮอล (Alcohol
Refractometer)

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ตั้งพัก
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ตั้งพัก

ตรวจวัดปริมาณเเอลกอฮอลใหไดระดับความ
เขมขนของเเอลกอฮอลบริสุทธิ์อยูที่ 12% เเละ
เหลือปริมาณน้ำตาล 6 องศาบริกซ

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเกษตร (สท.)
Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)

109

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเกษตร (สท.)
Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)
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เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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เทคโนโลยี

ด้านอุปกรณ์
เครือ่ งจักร และอืน
่ ๆ
โรงเรือนพลาสติกส�ำหรับ
การผลิตพืชผักคุณภาพ
โรงเรือนปลูกพืชและระบบ
ควบคุมอัจฉริยะ
เครื่องสีข้าวชุมชน
ActivePaK บรรจุภัณฑ์
ยืดอายุผักผลไม้
ผ้าทอพื้นเมือง
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เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ
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เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ
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เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ

ชุดวิดิโอความรู้: โรงเรือนพลาสติก
สำ�หรับการผลิตพืชผักคุณภาพ

รายการ Club Farmday The Series ตอน ปลูกผักในโรงเรือน
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เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ

วิดีโอแนะนำ�: โรงเรือนอัจฉริยะ

รายการ Club Farmday The Series ตอน โรงเรือนอัจฉริยะ
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โรงเรือนอัจฉริยะ

นวัตกรรมตอบโจทย์เกษตร 4.0
“แฮนดี้เซ้นต์-TMEC” จะควบคุมสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสมกับพืช ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืน้ ในอากาศ ความชืน้ ใน
ดิน และแสง เมื่อค่าต่างๆ สูง/ต�่ำกว่าค่าที่ก�ำหนดไว้ ระบบจะ
ท�ำงานปรับสภาพในโรงเรือนโดยอัตโนมัติ พร้อมทัง้ แจ้งเตือนไป
ยังเกษตรกรผ่านโทรศัพท์มือถือ
คุณตุน้ บอกว่า การใช้งานแฮนดีเ้ ซ้นต์-TMEC ไม่ยงุ่ ยาก
สามารถรับส่งข้อมูล แจ้งเตือน และสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือ
หรื อ คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ โดยใช้ ง านผ่ า น
web application ปัจจุบันระบบ
ใ ส่ ค ่ า อุ ณ หภู มิ ความชื้ น ใน
“แฮนดี้เซ้นส์-TMEC” ระบบเทคโนโลยี ได้อากาศ
ความชืน้ ในดิน และแสง
เซนเซอร์เพื่อการท�ำเกษตรอัจฉริยะ
ของพืชไว้หลายชนิด เช่น ข้าว
ปัจจุบนั การใช้เซนเซอร์เพือ่ ท�ำเกษตรเป็นทีน่ ยิ มมากขึน้ เมล่อน มะเขือเทศ กุหลาบ เห็ด
คุณตุน้ ให้ความเห็นว่า “การใช้เซนเซอร์ในระบบสมาร์ทฟาร์มมี ซึ่ ง เกษตรกรสามารถเพิ่ ม ชนิ ด
ค่อนข้างเยอะ ผูพ
้ ฒ
ั นาโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมต่างๆ ของพืชและป้อนข้อมูลต่างๆ เพิม่ ได้
เพือ่ ด�ำเนินงานด้านการเกษตรได้ แต่ประเด็นส�ำคัญทีต่ อ้ งค�ำนึง
ถึง ไม่ใช่เพียงการใช้งานได้ แต่ต้องเป็นการใช้งานได้อย่างมี
เมื่องานวิจัยลงแปลงเกษตร
ประสิทธิภาพ คงทน และเหมาะสมกับการท�ำเกษตรของบ้าน
เมื่อได้พัฒนา “แฮนดี้เซ้นส์-TMEC” จากโจทย์วิจัยที่
เราทีส่ ภาวะแวดล้อมเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ปัจจุบนั เราน�ำเข้า
เซนเซอร์ที่ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับ ตัง้ เป้าไว้วา่ “ต้องเป็นเซนเซอร์ส�ำหรับการเกษตร ทีใ่ ช้กบั สภาวะ
งานที่ มี ส ภาวะแวดล้ อ มคงที่ เ ป็ น หลั ก เช่ น ในโรงงาน แวดล้อมของประเทศ ราคาไม่แพง และใช้งานง่าย” วิธีดีที่สุดที่
จะพิสูจน์ผลงานที่พัฒนาขึ้นคือ การทดลองใช้ คุณตุ้นจึงได้พูด
อุ ต สาหกรรม เมื่ อ น�ำมาใช้ ง านด้ า นการเกษตรที่ มี ส ภาวะ คุยกับ “คุณพ่อ-สนั่น เป็นผลดี” เพื่อขอใช้พื้นที่บางส่วนสร้าง
แวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอด เซนเซอร์จึงใช้งานได้ ไม่นาน แต่ โรงเรือนปลูกพืชที่ใช้ “แฮนดี้เซ้นส์-TMEC” ซึ่งด้วยความ
แฮนดี้เซ้นส์ของ TMEC เป็นเซนเซอร์ที่พัฒนาเพื่อการท�ำ ชืน่ ชอบเรือ่ งอิเล็กทรอนิกส์เป็นทุนเดิมบวกกับความรักในการปลูก
เกษตรโดยเฉพาะ สอดคล้องกับการใช้งานจริงของประเทศไทย พืช คุณพ่อสนั่นจึงสนับสนุนเต็มที่ โรงเรือนขนาด 8x18 เมตร
ที่สภาพอากาศแปรปรวน โดยท�ำหน้าที่วัด แจ้งเตือน และ ส� ำ หรั บ ปลู ก มะเขื อ เทศราชิ นี จ� ำ นวน 2 หลั ง พร้ อ มระบบ
เซนเซอร์จึงเกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อน
ควบคุมสภาวะที่เหมาะสมส�ำหรับพืชแต่ละชนิด”
ด้วยต�ำแหน่งหน้าที่ “นักวิจยั ” ทีต่ อ้ งคิดค้นและพัฒนา
เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เมื่อได้รับ
โจทย์ “พัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์ส�ำหรับการท�ำเกษตร”
“ตุน้ -นริชพันธ์ เป็นผลดี” ผูช้ ว่ ยนักวิจยั อาวุโส ศูนย์เทคโนโลยี
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้คิดค้น ทดลองและพัฒนา
“แฮนดี้เซ้นส์ (handy sense) ส�ำหรับระบบโรงเรือน” และ
ต่อยอดการพัฒนาสู่ “โรงเรือนอัจฉริยะ”

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ
จากการทดลองติ ด ตั้ ง “แฮนดี้ เ ซ้ น ส์ - TMEC” ใน
โรงเรือนทัง้ สองหลัง พบว่า การท�ำงานของระบบมีประสิทธิภาพ
ทัง้ เรือ่ งการควบคุมสภาพแวดล้อมและการแจ้งเตือน ทีส่ ำ� คัญได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ
“ปลูกคร็อปแรกก็ ได้ผลดีเลย การปลูกพืชในโรงเรือน
นอกจากจะป้องกันเรื่องแมลงแล้ว หากควบคุมสภาวะภายใน
โรงเรือนได้ จะท�ำให้การเพาะปลูกพืชบางชนิดสามารถท�ำได้
ตลอดปี อย่างกรณีมะเขือเทศที่ปลูก โดยปกติไม่สามารถปลูก
ในฤดูร้อนได้ แต่เมื่อปลูกในโรงเรือนนี้สามารถปลูกและให้
ผลผลิตได้ ใกล้เคียงกับการปลูกในฤดูหนาว ซึ่งเท่ากับว่า
เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลูกมะเขือเทศตลอดปี”
มะเขือเทศราชินีที่คุณตุ้นเลือกปลูกนี้ นอกจากจะให้
ผลผลิตในฤดูรอ้ นด้วยแล้ว ยังมีจดุ เด่นทีเ่ ป็นพันธุไ์ ร้เมล็ด รสชาติ
หวานและกรอบ ท�ำให้มีราคาจ�ำหน่ายสูงถึงกิโลกรัมละ 150200 บาท

ต่อยอดสู่ “โรงเรือนอัจฉริยะ”
“โรงเรื อ นอั จ ฉริ ย ะ คื อ โรงเรื อ นปลู ก พื ช ที่ มี ร ะบบ
อัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมการให้น�้ำ ปุ๋ย ให้เหมาะสม
กับชนิดของพืช” คุณตุ้นอธิบายถึงค�ำว่า “อัจฉริยะ” ของ
โรงเรือน และขยายความต่อว่า ระบบอัตโนมัติที่ว่านั้นก็คือ
“แฮนดี้เซ้นส์-TMEC” เครื่องมือที่คุณตุ้นได้วิจัยและพัฒนา
ขึ้นมานั่นเอง
หลั ง จากสวมหมวกเกษตรกรทดสอบเทคโนโลยี ที่
พัฒนาขึ้นในหน้างานจริงแล้ว แม้ผลลัพธ์ที่ได้จะน่าพอใจ แต่
คุณตุ้นพบว่า หากโครงสร้างโรงเรือนสามารถรองรับเทคโนโลยี
ทีใ่ ช้ตงั้ แต่เริม่ ต้น การแก้ปญั หาต่างๆ ในโรงเรือนจะน้อยลง จึงน�ำไป
สูก่ ารพัฒนาโครงสร้างและระบบต่างๆ ในโรงเรือนให้สอดรับกับ
“แฮนดี้เซ้นส์-TMEC” ที่เป็นเทคโนโลยีหลักของโรงเรือน
“ขนาดโรงเรือนที่เหมาะสมส�ำหรับการเพาะปลูกพืช
เชิงพาณิชย์คอื 6x20 เมตรขึน้ ไป จึงได้ออกแบบโครงสร้างร่วม
กับศูนย์บริการปรึกษาและออกแบบวิศวกรรม สวทช. ให้มี
ความสูงที่เหมาะสม มีระบบไหลเวียนอากาศ ติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศ และเพิ่มม่านเปิดปิดเพื่อควบคุมแสง”
โรงเรือนที่พัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่นี้จะเริ่มใช้งานจริงที่
บริษัท เชียงใหม่ซี้ดส์ จ�ำกัด ภายในปีนี้ และจะขยายการใช้งาน
สู่เกษตรกรหรือผู้สนใจต่อไป ส�ำหรับเรื่องราคานั้น คุณตุ้นบอก
ว่า ค่าใช้จา่ ยหลักจะอยูท่ ตี่ วั โครงสร้างโรงเรือน ซึง่ โครงสร้างและ
อุปกรณ์หลักในโรงเรือน ราคาประมาณ 2 แสนบาท แต่ถา้ เฉพาะ
เซนเซอร์ราคาประมาณหมื่นบาท

ตอบโจทย์ “เกษตร 4.0” รองรับ “สังคม
ผู้สูงวัย”
นอกจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้จะตอบโจทย์การใช้
งานได้จริงในการท�ำเกษตร ช่วยลดระยะเวลาและแรงงานแล้ว
ยังส่งผลกระทบเชิงสังคมในวันทีป่ ระเทศไทยก�ำลังก้าวสู่ “สังคม
ผู้สูงวัย”
“เห็นได้จากคุณพ่อซึ่งเกษียณแล้ว แต่สามารถที่จะ
ท�ำงานเกษตรได้ บริหารจัดการมะเขือเทศ 400 กว่าต้นใน
โรงเรือน โดยไม่ต้องใช้แรงงานและเวลามาก ตอนเช้าใช้เวลา
1-2 ชม. ในโรงเรือน หลังจากนัน้ มีเวลาไปท�ำกิจกรรมอย่างอืน่
แต่กส็ ามารถดูแลและควบคุมระบบต่างๆ ในโรงเรือนผ่านมือถือ
ได้” คุณตุ้นเล่าถึงอีกแง่มุมหนึ่งของเทคโนโลยีระบบโรงเรือน
อัจฉริยะที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงวัย
คุณพ่อสนั่น บอกว่า ตอนนี้มีผู้สูงวัยมากขึ้น การใช้
เทคโนโลยีกเ็ ป็นเครือ่ งทุน่ แรงให้กบั ผูส้ งู วัย ท�ำให้ผสู้ งู วัยทีอ่ ยาก
ท�ำเกษตร ก็ยังท�ำได้ และยังมีรายได้เสริมด้วย
ไม่เพียงดูแลโรงเรือนมะเขือเทศ คุณพ่อสนั่นยังบริหาร
จัดการโรงเรือนทุกขั้นตอนตั้งแต่จัดการแปลงไปถึงการท�ำบัญชี
รายรับรายจ่ายของโรงเรือน รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
หน่วยงานต่างๆ ในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับการปลูกพืชในระบบโรงเรือนนี้
อีกด้วย
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เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับชุมชน
เครื่ อ งสี ข้ า วเป็ นเครื่อ งจัก รกลเกษตรที่ แปรเปลี่ ยน
ผลผลิตจากท้องนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันเครื่องสี
ข้าวขนาดเล็กได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น เกษตรกร
สามารถผลิตข้าวทั้งระบบด้วยตนเองตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว
สี ข้ า ว และจ าหน่ า ย โดยรวมกลุ่ ม ใช้เ ครื่อ งสี ข้ า วขนาดเล็ ก
ร่ ว มกั น นอกจากไม่ ต้ อ งพึ่ ง พิ ง ระบบโรงสี แ ล้ ว ยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม
รายได้จากการรับสีข้าวจากเกษตรกรในพื้นที่
สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโ ลหะและวัส ดุ แห่ ง ชาติ
(เอ็มเทค) พัฒนา “เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับชุมชน” มา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ได้ทดสอบประสิ ทธิภ าพการใช้
งานร่วมกับเกษตรกรหลายพื้นที่ ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้ภาคเอกชนผลิตจาหน่ายในเชิงพาณิชย์
เครื่ อ งสี ข้ า วขนาดเล็ ก ส าหรั บ ชุ ม ชนที่ เ อ็ ม เทค
พัฒนาขึ้นในช่วงแรก ประกอบด้วย ตะแกรงทาความสะอาด
ข้าวเปลือก ตู้ลมดูดแยกแกลบออกจากข้าวกล้อง ชุดลูกยาง
กะเทาะเปลือกข้าว ชุดถาดร่อนแยกข้าวเปลือกออกจากข้าว
กล้อง ชุดขัดขาวข้าว และตะแกรงร่อนคัดแยกข้าวเต็มเมล็ด
และข้าวหั ก การทางานต่อเนื่อ งทั้งระบบ ใช้กาลั งมอเตอร์
8 แรงม้ า ประสิ ท ธิ ภ าพการสี ข้ า ว 150-200 กิ โ ลกรั ม
ข้าวเปลือก/ชั่วโมง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคา ต.น้าแพร่
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นกลุ่มเกษตรกรหนึ่งที่ใช้เครื่องสีข้าว
ขนาดเล็กสาหรับชุมชนตั้งแต่ปี 2553 สีข้าวกล้องได้ร้ อยละ
68-72 ของข้าวเปลือก ได้ปริมาณข้าวสูงกว่าเครื่องสีข้าวชุมชน
ที่กลุ่มฯ เคยจ้างสีข้าวถึงร้อยละ 5-10 ลดต้นทุนการขนส่งและ
ค่าจ้างสีข้าวของกลุ่มฯ ได้ 300,000 บาท/ปี กลุ่มฯ ยังมีรายได้
จากการรับจ้างสีข้าวให้ชุมชนอื่น 100,000 บาท/ปี
จากประสบการณ์การใช้งานเครื่องสีข้าวชุมชนของ
สวทช. มา 7 ปี คุณณรงค์ชัย ปาระโกน ประธานกลุ่มฯ บอก
ว่ า “พอใจมากกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งสี ข้ า วชุ ม ชน
ของเอ็ ม เทค ข้ า วที่ สี ไ ด้ มี คุ ณ ภาพและมี ป ริ ม าณมากกว่า
เครื่องสีข้าวชุมชนที่เคยใช้ ส่วนตัวเครื่องสามารถปรับแต่ง
ได้ตามความต้องการใช้งาน ดูแลรักษาไม่ยาก และใช้อะไหล่
ในท้องถิ่นซ่อมบารุงได้”
สหกรณ์ การเกษตรผักไห่ จากัด ต.ผั กไห่ อ.ผั กไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากให้บริการการเงินแก่สมาชิกแล้ว
ยังมีโรงสีข้าวขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และมีผลิตภัณฑ์

ข้าวสารและข้าวกล้องภายใต้ตราสัญลักษณ์ “อ่อนหวาน” ใน
ปี 2555 สหกรณ์ฯ สั่งซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับชุมชน
ของ สวทช. เช่นกัน โดยเป็นเครื่องที่พัฒนาระบบหัวขัดขาว
เป็นระบบ 2 หัวขัด และมีชุดตะแกรงกลมแยกข้าวเต็มเมล็ด
กับข้าวหัก ทาให้แยกข้าวหักออกจากข้าวเต็มเมล็ดได้ 100%
คุ ณ สมศั ก ดิ์ ศึ ก ษาดี ผู้ ดู แ ลเครื่ อ งสี ข้ า วชุ ม ชนของ
สหกรณ์ฯ บอกว่า เครื่องสีข้าวชุมชนของ สวทช. สีข้าวได้วัน
ละ 2 ตัน ใช้งานได้ดีกว่าเครื่องสีข้าวแบบอื่น ใช้งานง่าย จัดหา
อะไหล่ซ่อมบารุงได้ง่าย ตัวเครื่องออกแบบให้มีความปลอดภัย
และง่ายต่อการปรับปรุงเพิ่มเติม เช่นหลั งจากใช้งานพบว่า
เครื่องเขย่าแยกแกลบกับข้าวกล้องได้ไม่ดีนัก ทางทีมวิจัยได้มา
แก้ไขให้โดยติดตั้งช่องลมแยกแกลบจากข้าวกล้องเพิ่มเติม
“อยากให้ ซื้ อ เครื่ อ งสี ข้ า วชุ ม ชนของ สวทช. อี ก
เครื่อง เพราะใช้งานได้ดีกว่าเครื่องสีข้าวแบบอื่น ดัดแปลง
ให้ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง านได้ ง่ า ย มี ค วามปลอดภั ย และ
ประหยัดงบประมาณจัดหาอะไหล่ซ่อมบารุง ” คุณสมศักดิ์
กล่าว
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ
จ.ลาปาง อีกหนึ่งชุมชนที่ใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับชุมชน
ของ สวทช. เป็ น เครื่ อ งที่ พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม จากรุ่ น ที่ ส หกรณ์
การเกษตรผักไห่ใช้ โดยปรับจุดรับข้าวเปลือกให้อยู่ในระดับ
พื้น ช่วยให้การเทข้าวเปลือกสะดวกขึ้น คุณบุญ เรือน เฒ่าคา
ประธานกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ฯ บอกว่ า คุ ณ ภาพเมล็ ด ข้ า วที่ ไ ด้ มี
ขนาดใหญ่ มี เ มล็ ด หั ก น้ อ ย ไม่ มี เ ศษหิ น จากหั ว ขั ด ปนใน
เมล็ดข้าว จากประสิทธิภาพการทางานของเครื่อง เกษตรกร
เลือกใช้เครื่องสีข้าวนี้สีข้าวกล้องและข้าวขัดขาวสาหรับบริโภค
ภายในชุมชน และจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพภายใต้
ตราสัญลักษณ์ “บ้านสามขา”
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จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับชุมชนของ สวทช. ให้กลุ่มเกษตรกร เกิดการปรับแต่ง
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งาน จนได้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับชุมชนที่ผลิตจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยมี
คุณสมบัติ
 สีข้าวได้ทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง
 ประสิทธิภาพการสีข้าว 1-2 ตันต่อวัน หรือข้าวขาว 120-150 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง ข้าวกล้อง 150200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง
 ใช้มอเตอร์กาลังรวม 10 แรงม้า
 ระบบการกะเทาะเปลือกแบบลูกยางคู่หมุนในทิศทางตรงข้าม เพิ่มประสิทธิภาพการกะเทาะเปลือก และเมล็ด
ข้าวหักน้อย
 ออกแบบและพัฒนาอุ ปกรณ์ให้ทางานต่อเนื่องบนโครงสร้างเดียวกัน และเป็นแบบน็อคดาวน์ ถอดประกอบ
ง่าย ประกอบด้วย ชุดทาความสะอาดข้าวเปลือก ชุดกะเทาะเปลือกข้าว ชุดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวเปลือก
ชุดตู้แยกแกลบ ชุดขัดข้าวขาว และชุดคัดขนาดข้าว
 ชุดขัดข้าวขาวออกแบบให้มีรอบการขัดที่เหมาะสม ลดการหักของเมล็ดข้าวและออกแบบให้มีชุดระบบดูดเย็น
ภายนอกผ่านห้องตะแกรงขัด ดูดราข้าวได้หมด และลดความร้อนในการขัดสีทาให้เมล็ดข้าวแตกหักน้อย
เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับชุมชน ไม่เพียงช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ หากยังเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศให้มีการปรับปรุงเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มี
ราคาที่เหมาะสมสาหรับชุมชน และช่วยลดการนาเข้าเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจากต่างประเทศ
ปัจจุบัน สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี “เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับชุมชน” ให้บริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ จากัด
(มหาชน) สนใจติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2192 3737 ต่อ 648, 720 หรือ 088 8385098
สนใจศึกษาดูงานเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับชุมชน สวทช.
-วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคา ต.น้าแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทร. 089 266 3880 (คุณณรงค์ชัย ปาระโกน)
-สหกรณ์การเกษตรผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 098 4197754 (คุณจรัสพร บุญรอด)
-วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลาปาง โทร. 088 434 5594 (คุณสังเวียน ยะโส)
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ใช

ไดประโยชนอะไร
เกษตรกร

สาร

ะ

อนมุ ลู อสิ ร
ตา น

บรรจุ/ขนสง

รักษาความสด
ของผักผลไม
คงคุณคาสารอาหาร

วางจำหนาย
supermarket

ผูใช

ลดของเสีย
ลดปริมาณผักสด
ที่เนาเสียเมื่อเก็บตอที่บาน

นำกลับมาใชซ้ำได
ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม
ถุงสามารถใชซ้ำตอไดที่บาน

Solution for Freshness

ปลอดภัยใชกับอาหาร
(มาตรฐาน มอก.656-2556
พลาสติกสัมผัสอาหาร)

บรรจุภัณฑ Active PAKTM สามารถสรางสภาวะรักษาความสด (Fresh-Care
ConditionTM) ภายในบรรจุภัณฑผานเทคโนโลยีการสรางบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุล
(Equilibrium Modiﬁed Atmosphere หรือ EMA) ทำใหสามารถรักษาความสด หรือ
คงคุณคาของผลิตผลสดใหนานยิง่ ขึน้ ภายใตการควบคุมอุณหภูมทิ ด่ี ี (ความเย็นเหมาะสม)
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง
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ทำงานอยางไร

ถุงเจาะรูใหญ

ผักผลไมเหี่ยว

ถุงพลาสติกทั่วไป
กลิ่นรสผิดปกติ
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ที่บาน

วิธีการใชงานถุง

6

ลา งผกั ผลไมใ หส ะอาด

บรรจุลงถ
งุ Active PAKTM แลว มัดปากถงุ

ผงึ่ ใหพ
 อแ ห  ง

เก็บในตเู ยน็
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ตัวอยางผักผลไมที่ใช
7-14
ถุงเจาะรูขนาดใหญ
เก็บรักษาไดนาน 3 วัน

คะนา, กวางตุง, ผักบุง

9
ผักสลัด

9
กะเพรา, โหระพา

ถุงเจาะรูขนาดใหญ
เก็บรักษาไดนาน 3 วัน

7-14
ผักชี, คื่นชาย

36

ถุงเจาะรูขนาดใหญ
เก็บรักษาไดนาน 3 วัน

25

ถุงพลาสติกทั่วไป
เก็บรักษาไดนาน 5 วัน

พริกขี้หนู

ถุงเจาะรูขนาดใหญ
เก็บรักษาไดนาน 3 วัน

ถุงพลาสติกทั่วไป
เก็บรักษาไดนาน 5 วัน

ลิ้นจี่

ขอมูลเพิ่มเติม

ดร.วิชชุดา เดาด
โทร 02-564-6500 ตอ 4655
คุณชนิต วานิกานุกูล โทร 02-564-6500 ตอ 4386

https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND
https://www.mtec.or.th/ActivePAK

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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สานตอภูมิป�ญญา

“¼ŒÒ·Í¾×é¹àÁ×Í§”

ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การทอผาเปนศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุนสูรุน ดวยกรรมว�ธีการถักทอ
เสนใยธรรมชาติและการออกแบบลวดลายอันประณีตเปนภูมิปญญาเฉพาะที่สรางอัตลักษณ
ใหผาทอในแตละภูมิภาค แมปจจ�บันผาทอจากเสนใยธรรมชาติถูกแทนที่ดวยเสนใยสังเคราะห
แตดว ยองคความรูด า นว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถสานตอภูมปิ ญ
 ญาการทอผาพ�น้ เมือง
ใหคงอยู ทั้งยังลดตนทุนการผลิตและเพ��มคุณสมบัติพ�เศษที่เพ��มมูลคาใหผาทอพ�้นเมืองอีกดวย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผาทอพื้นเมือง
ตั้งแตกระบวนการผลิตเสนใย การออกแบบ จนถึงการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ
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การเตร�ยมเสนใย
แบบประหยัดเวลา
และรักษาสิ�งแวดลอม

3

การพ�มพผา
ดวยสีจากทองถิ�น

เพ��มคุณสมบัติ
ดวยนาโนเทคโนโลยี
ปจจุบนั สวทช. ไดถา ยทอดเทคโนโลยี
ใหชุมชนไดนำไปเพิ่มคุณภาพผาทอพื้นเมือง
ชวยสืบสานภูมิปญญาการทอผาของคนไทย
เชน ชุมชนหนองเงือก ต.แมแรง จ.ลำพูน
ชุมชนคุมสุโข อ.ชนบท จ.ขอนแกน เปนตน

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ

การใชเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ในกระบวนการเตร�ยมผาฝาย
กระบวนการเตร�ยมผาฝายสำหรับการฟอกยอม
(ลอกแปงและกำจัดสิ�งสกปรก)

การใชสารเคมี

การใชเอนไซมทั่วไป

1

ชั่วโมง

การใช ENZease

การทำใหเม็ดแปงพองตัว
(gelatinization)
98๐C

1

ชั่วโมง

1

การลอกแปง

การลอกแปง

80-98๐C

98๐C

การกำจัดส��งสกปรก

การกำจัดส��งสกปรก

การลอกแปง
และการกำจัดส��งสกปรก

60๐C

98๐C

50-55๐C

ชั่วโมง

และ
นักว
กิ่ง
จาก

1
2
3
4

การยอมส�

เปร�ยบเทียบคาใชจายและคุณสมบัติของผาฝาย
จากกระบวนการเตร�ยมผาฝายดวยเคมีและเอนไซม

ถูกกวาสารเคมี

3%

ลดคาไฟ

ลดคาน้ำ

ลดเวลา

50%

50%

50%

18%

25%

ผาแข็งแรง

ยอมงาย

ในกระบวนการเตรียมผาฝายสำหรับการฟอกยอม
และพิมพลาย ตองลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผากอน
โดยปกติทั้งสองกระบวนการจะตองทำแยกกัน เพราะใช
สารเคมี แ ละสภาวะการดำเนิ น การที ่ ต  า งกั น ซึ ่ ง เป น
กระบวนการที่ใชอุณหภูมิและพลังงานสูง รวมถึงการใช
สารเคมีที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
นักวิจยั จากศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แหงชาติ (ไบโอเทค) และทีมวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) พัฒนาเอนไซม ENZease (เอนอีซ)
รวมกับโรงงานสิ่งทอธนไพศาล ที่สามารถรวมกระบวนการ
ลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝาย ไวในขั้นตอนเดียว
ทำให ส ามารถพั ฒ นากระบวนการ เตรี ย มผ า ฝ า ยก อ น
กระบวนการยอมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได

ผลผลิตที่ ไดจาก ENZease
ไมแตกตางจากกระบวนการทางเคมี
แตมีตนทุนที่ถูกกวาและเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม

เป

ย
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การผลิตสีผงธรรมชาติจากพ�ชในทองถิ�น
และการเตร�ยมแปงพ�มพสีธรรมชาติจากวัสดุในทองถิ�น
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความจำเปนตองใชสีเคมีสำหรับยอมเสนดายหรือผา แตกลับสงผลเสียตอทั้งผูผลิต ผูบริโภค
และสิ่งแวดลอม ปจจุบันการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-product) ไดรับความนิยมมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม
นักวิจัยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) พัฒนากรรมวิธีผลิตสีธรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เชน เปลือกลำตน
กิ่ง ผล เมล็ด ใบ ดอก เพื่อใชในกระบวนการยอมและพิมพบนสิ่งทอ สรางเอกลักษณใหผลิตภัณฑของชุมชน โดยสียอม
จากธรรมชาตินี้ มีคุณสมบัติ

1
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3
4

ผายอมติดส�สูง ลดป�ญหาส�ซีดจาง
ใชวัสดุธรรมชาติจากทองถิ�น
เปนมิตรกับผูใชและส��งแวดลอม
สรางอัตลักษณใหผล�ตภัณฑชุมชน ไมตองใชเคร�่องจักร
อุตสาหกรรม เหมาะกับว�สาหกิจชุมชนหร�ออุตสาหกรรม
ส��งทอขนาดยอม

เปล�อกผลชาน้ำมัน

ตมสกัดในน้ำรอน

กรอง ระเหยน้ำออก

อบแหง

ผงส�

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ

การเพ��มคุณสมบัติพ�เศษผาทอพ�้นเมืองดวยนาโนเทคโนโลยี
อายุการใชงานที่สั้นของสิ่งทอ เชน เสื้อผา ผามานสำเร็จรูป ผาคลุมโซฟาสำเร็จรูป มุง ฯลฯ เกิดจากการซักลาง
คราบปนเปอ นและสิง่ สกปรก รวมถึงการถูกแสงแดดบอยครัง้ ลวนเปนปจจัยเรงใหเสนใยสิง่ ทอเสือ่ มสภาพ ขาดหลุดลุย เร็วขึน้
นักวิจยั ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) ไดพฒ
ั นาน้ำยาเคลือบสิง่ ทอสำหรับผลิตภัณฑสง่ิ ทอสำเร็จรูปดวยนาโนเทคโนโลยี
เพื่อปองกันและลดปญหาการเสื่อมสภาพของสิ่งทอ พรอมดวยคุณสมบัติพิเศษเพิ่มมูลคาใหสิ่งทอ
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สะทอนน้ำ ลดการปนเปอน ลดการซักลาง

“

ด

ปองกันรังส�ยูว� ลดป�ญหาส�ซีดจาง และการทำลายความแข็งแรงของเสนใย
ยับยั้งเชื้อแบคทีเร�ย ลดการเกิดกล��นอับ ลดการซักลาง
ใหกล��นหอม ดวยเทคโนโลยีควบคุมการปลอยกล��นใหหอมติดทนนาน

การ
เสน
ใหผ
แตด
ใหค

นุมล�่น กันยับ เพ�่อใหร�ดงายและยับยากข�้น
ยับยั้งเชื้อ
แบคทีเร�ย

นุมล�่น

ส

กล��นหอม
ปองกัน UV

สะทอนน้ำ

UV
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