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ตนไมประจําฉบับ

 เขาใจวาหลายๆ ทานคงเคยมีประสบการณเหมือน
ผูเขียน ท่ีเคยพบเห็นตนไมชนิดนี้มากอน แลวก็คงไดแตนึก
สงสัยอยูในใจวาช่ือตนอะไรกันหนอ ดอกสวยจังเลย ใชยี่เขง
พันธุใหมหรือเปลา หรือวาจะเปนตะแบกหรืออินทนิลแคระ 
เพราะดอกและใบมีลักษณะคลายๆ ตนไมเหลานี้ จึงไดไปสืบ
เสาะแสวงหาขอมูลมาจนรูวาชื่อตนมวงสาหรีนั่นเอง  

 หากบานไหนที่ตองการไมดอกไวชื่นชม ตนไมใหญโต
มากนัก เพื่อจะไมมีปญหากับตัวบาน มวงสาหรีก็เปนไมที่นา
ปลูกเลยทีเดียว เพราะทรงตนเปนพุมดูสวยงาม ความสูงแค
ประมาณ 3-5 เมตร ออกดอกใหชืน่ชมอยูเรือ่ยๆ มีความนามอง
ตั้งแตใบซึ่งมีสีเขียวสดเนื้อใบหนา ดอกตูมดูนารัก จนกระทั่ง
เปนดอกบานเต็มที่ก็มีสีมวงเขมสวยจัดเลยทีเดียว

 ทานใดที่ชื่นชอบดอกไมสีมวง ปลูกมวงสาหรีไวจะไม
ผิดหวัง วิธีการปลูกก็งาย โตเร็ว ขึ้นไดในดินแทบทุกชนิด 
ตองการแสงแดดจัด ขยายพันธุดวยการตอนกิ่ง  
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 เพื่อนแทเกษตรไทยฉบับลาภัยแลง จากชวงเวลาที่

ผานมา เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยของเราประสบภัยแลง

ทั่วประเทศ และแลวคนไทยก็ไดพิสูจนใหเห็นแลววา

เราสามารถฟนฝาวกิฤติภยัแลงมาไดดวยความรวมมอืรวมใจ

ของทุกฝาย อยางนอยก็เปนการฝกใหเราไดผานอุปสรรค

และปญหาที่เกิดขึ้น 

 จากนี้ไปคือเวลาแหงความหวัง เวลาแหงการ

เพาะปลูกกําลังมาถึง เราหวังวาฝนฟาจะมาตามฤดูกาล 

เราจะมแีหลงเกบ็น้ําเพ่ืออนาคต เราจะมคีวามพรอมในดาน

ตางๆ ดินดี เมล็ดพันธุ (กิ่งพันธุ) ดี มีปจจัยการผลิต ทั้งปุย

และสารเคมปีองกนักาํจดัศตัรพูชืทีม่คุีณภาพ ความรูทีจ่ะนาํ

ไปสู การเพาะปลูกที่สําเร็จ และอยาลืมการตลาดที่ดี 

มีผลกําไร 

 เราและทีมงานขอส ง กําลั ง ใจมายังทุกท าน

เพื่อความกาวหนาของทุกชีวิตตอไป

 

กองบรรณาธิการ
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 สมาคมดินและปุยแหงประเทศไทย

แนวพระราชดําริแนวพระราชดําริ
โครงการสวนพระองคในสวนจิตรลดา โครงการสวนพระองคในสวนจิตรลดา 
ตอนโครงการโรงสีขาวสวนจิตรลดาตอนโครงการโรงสีขาวสวนจิตรลดา

 ในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ ทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตรทางดินเพื่อมนุษยธรรม 

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่16 เมษายน พ.ศ. 2555 

เพือ่สดุดีพระเกยีรตคุิณใหเปนท่ีประจกัษโดยท่ัวกนั ถงึพระอัจฉรยิภาพ 

ในการพัฒนาดินที่มีปญหาของประเทศไทย และกราบบังคมทูล

เชิญใหทรงดํารงตําแหนงสมาชิกของสหภาพวิทยาศาสตรทาง

ดินนานาชาติตลอดพระชนมชีพ และมีมติใหวันที ่5 ธันวาคม ของทุกป 

เปนวันดินโลก ขณะเดียวกันก็ไดเสนอใหองคการอาหารและเกษตร

แหงสหประชาชาติ (FAO) ดําเนินการตอไป เปนที่นายินดีวาองคการ

อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ไดจัดกิจกรรมในโอกาสวันดิน

โลกครั้งแรก ที่กรุงโรม ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และในโอกาส

ที่องคการสหประชาชาติไดประกาศให ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เปน

ปดินสากลและวันท่ี 5 ธันวาคม เปนวันดินโลก และวันดินโลก

จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกคร้ังหน่ึง ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 

สมาคมดนิและปุยแหงประเทศไทย จงึเหน็สมควรนาํเร่ืองดินและขาว

มาเชือ่มโยงกัน เพือ่เปนประเด็นหลักของการเทดิพระเกียรตพิระองค

ทานในปนี้ 

 เพื่อใหพสกนิกรชาวไทยไดทราบถึงพระกรณียกิจดาน

การพัฒนาดินและขาว และผลสําเร็จอันเปนประโยชนตอคนไทยทุก

หมูเหลา จงึขอนําเร่ืองโครงการโรงสีขาวสวนจติรลดาหน่ึงในโครงการ

สวนพระองคเรื่องขาวในสวนจิตรลดา มาเสนอแกทานดังนี้
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 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 เริ่มกิจการ

โรงสขีาวตวัอยางในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 

โดยกําเนดิการแบบสหกรณ และทาํการสขีาวเปลอืกเอง 

แทนที่จะตองซื้อขาวสารมาบริโภค

 กอนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จะทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชดําริใหนํา

ไปสูการปฏิบัติในหมูเกษตรกร จะทรงทดลองปฏิบัติ

เปนกการทดสอบจนแนพระราชหฤทัยกอน ดังเชน

พระราชดําริใหบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ

พจิารณาศกึษาหาขอมลูเกีย่วกบัโรงสขีาวและคาใชจาย

ในการสีขาว จากนั้นจึงใหจัดตั้งโรงสีขาวตัวอยางข้ึน

ในบริเวณสวนจิตรลดา โดยใหดําเนินการในรูปแบบ

สหกรณ นอกจากน้ียังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

ทําการศึกษาและปรับปรุงเครื่องสีข าวขนาดเล็ก 

พระราชทานใหเกษตรกรรวมกลุมกันใชประโยชนใน

ชนบทอีกหลายพื้นที่

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานพระราชดํารัสถึงโรงสี

ขาววา “เมือ่ตัง้โรงสี ปลูกขาวเองบางและไปซือ้ขาวจาก

เกษตรกรบาง นํามาสีและขายในราคาที่เหมาะสมเปน

รูปสหกรณ  ที่ทําที่สวนจิตรลดานี้ไมไดใชขาวที่ปลูกใน

สวนจติรลดา เพราะวาขาวทีป่ลกูในสวนจติรลดาเอาไป

ทําพิธีแรกนาขวัญ ขาวที่ สีนี้ เป นขาวท่ีไปซ้ือจาก

เกษตรกรโดยตรง โดยใหราคาที่เหมาะสม เกษตรกร

ก็มีความสุขเพราะขายขาวในราคาที่เหมาะสม และ

ผูบริโภคก็ซื้อไดในราคาถูกเพราะวาไมตองมีการขนสง

มากเกนิไป ไมตองมคีนกลางมากเกนิไป ตกลงทัง้ผูผลติ

และผูบริโภคก็มีความสุข”

 จากสาระที่นํามาเสนอนี้ยอมชวยใหทุกทาน

ทราบวา นอกเหนือจากทรงเปน “นักวิทยาศาสตรดิน

เพือ่มนษุยธรรม” ทีแ่ทจรงิพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

ทรงเปนพระมิ่งขวัญแหงขาวไทย อีกดวย
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เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย

ประสาทพร กออวยชัย และคณะ

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§¡ÅŒÒ
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 การเพาะกลาปาลมนํ้ามันอาจทําได 2 วิธี คือ การเพาะ

กลาแบบอนุบาลครั้งเดียว และการเพาะกลาแบบอนุบาล 2 ครั้ง 

โดยทั่วไปการเพาะกลาแบบอนุบาล 2 คร้ังเปนวิธีที่นิยมใชในการ

ผลติตนกลาปาลมนํา้มนัมากกวาวธิกีารแรก การใสปุยปาลมนํา้มนั

ในระยะอนุบาลหลัก จากคําแนะนําของศูนยวิจัยปาลมนํ้ามัน

กรมวชิาการเกษตร จะมกีารใชปุยหลากหลายชนดิ และบางชนดิไม

สามารถจัดซื้อไดตามรานเคมีเกษตรทั่วไป เชน ปุยสูตร 18-46-0, 

บอแรกซ และกลีเซอไรด ดังนั้น ในทางปฏิบัติหากสามารถใชปุย

เพียงสูตรเดียวและหาซื้อไดงายตามรานเคมีเกษตร สําหรับใสกลา

ปาลมนํา้มนัในระยะอนบุาลหลกั จะเปนการงายตอการปฏบิตัแิละ

ยังสะดวกตอการจัดซ้ือปุย ลดตนทุนการผลิต เพราะปุยบางชนิด 

เชน 18-46-0 มีราคาแพง และหาซื้อยาก เปนตน

  ดังนั้นทางบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ไดรวม

กับมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ทําการทดลองหาสูตรปุยที่เหมาะสม

สําหรับกลาปาลมนํ้ามันในระยะอนุบาลหลัก สะดวกตอการใชงาน 

และหาซื้องายในตลาด โดยทําการทดลองเปรียบเทียบการเจริญ

เติบโตของกลาปาลมนํ้ามันพันธุ Deli x Nigeria ในระยะอนุบาล

หลัก ที่ไดรับปุยสูตรตางกัน 4 สูตร เปรียบเทียบกับการใสปุยตาม

ชนดิและอตัราทีแ่นะนาํโดยกรมวชิาการเกษตร วางแผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design) มี 5 ตํารับ 



5เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

จํานวน 10 ซํ้า  ซํ้าละ 5 ตน โดยมีรายละเอียดสูตรปุย

ดังตารางที่ 1 ทําการทดลองที่มหาวิทยาลัยแมโจ–

ชุมพร ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2557 เก็บขอมูลความสูงตน เสนผา

ศูนยกลางลําตน เสนผาศนูยกลางทรงพุม ทกุๆ 2 เดอืน 

และนาํขอมลูมาวเิคราะหความแปรปรวนตามแผนการ

ทดลองแบบสุมสมบูรณ

 จากการวิเคราะหความแปรปรวนหลังยาย 

6 เดือน (อายุรวมของกลาปาลมนํ้ามัน 9 เดือน) ใน

ลักษณะความสูงตนของกลาปาลมนํ้ามันในระยะ

อนุบาลหลัก ซึ่งไดรับปุยแตกตาง 5 สูตร พบวา มีนัย

สําคัญยิ่งทางสถิติ โดยปาลมนํ้ามันที่ไดรับปุยสูตร B 

มีความสูงตนสูงที่สุด เฉลี่ยเทากับ 134.04 เซนติเมตร 

แตไมแตกตางจากปาลมนํ้ามันซึ่งไดรับปุยสูตร D ซึ่งมี

ความสูงเฉลี่ยเทากับ 126.50 เซนติเมตร แตแตกตาง

กับปาลมนํ้ามันซึ่งไดรับปุยสูตร C, A และตามกรม

วิชาการเกษตร ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยเทากับ 123.60, 

113.94 และ 107.86 เซนตเิมตร ตามลาํดบั ในลกัษณะ

เสนผาศูนยกลางลําตนของกลาปาลมน้ํามัน ซึ่งไดรับ

ปุยแตกตาง 5 สูตร พบวา มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดย

ปาลมนํา้มนัทีไ่ดรบัปุยสตูร B มเีสนผาศนูยกลางลาํตน

สูงที่สุด เฉลี่ยเทากับ 4.48 เซนติเมตร แตไมแตกตาง

จากปาลมนํ้ามันซึ่งไดรับปุยสูตร D และ A ซึ่งมีเสนผา

ศนูยกลางลาํตนเฉลีย่เทากบั 4.12 และ 4.11 เซนติเมตร 

ตามลําดับ สวนลักษณะเสนผาศูนยกลางทรงพุ ม

ของกลาปาลมนํ้ามันพบวา มีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ 

โดยปาลมน้ํามันที่ไดรับปุยสูตร C มีเสนผาศูนยกลาง

ทรงพุมสูงที่สุด เฉลี่ยเทากับ 92.56 เซนติเมตร แตไม

แตกตางจากปาลมนํ้ามันซึ่งไดรับปุยสูตร D และตาม

กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีเสนผาศูนยกลางทรงพุ ม

เฉลี่ยเทากับ 91.83 และ 90.48 เซนติเมตร 

 อายุกลา  ครั้ง  กรมวิชาการเกษตร   สูตร A    สูตร B  สูตร C  สูตร D
 (เดือน)  (ดํารับที่ 1)   (ดํารับที่ 2)  (ดํารับที่ 3) (ดํารับที่ 4) (ดํารับที่ 5)

 
3
 1  18-46-0   7 กรัม/ตน 15-15-15   7 กรัม/ตน 12-12-17   7 กรัม/ตน 12-12-17   7 กรัม/ตน 12-12-17   7 กรัม/ตน

  2 13-13-21   7 กรัม/ตน  15-15-15   7 กรัม/ตน  12-12-17   7 กรัม/ตน    12- 12-17   7 กรัม/ตน  12-12-17   7 กรัม/ตน

 
4
 1 15-15-15   7 กรัม/ตน  15-15-15   10 กรัม/ตน 12-12-17   10 กรัม/ตน 12-12-17   10 กรัม/ตน 12-12-17  10  กรัม/ตน

  2 13-13-21   7 กรัม/ตน 15-15-15   10  กรัม/ตน 12-12-17   10 กรัม/ตน 12-12-17   10 กรัม/ตน 12-12-17  10  กรัม/ตน

 
5
 1 15-15-15   10 กรัม/ตน 12-12-17  10  กรัม/ตน 12-12-17  10 กรัม/ตน 12-9-21   10 กรัม/ตน 12-12-17  10  กรัม/ตน

  2 13-13-21   10 กรัม/ตน 12-12-17  10  กรัม/ตน 12-12-17   1 กรัม/ตน 12-9-21   10 กรัม/ตน 12-12-17  10  กรัม/ตน

 
6
 1 15-15-15   10 กรัม/ตน 12-12-17  10  กรัม/ตน 12-12-17   10 กรัม/ตน 12-9-21   10 กรัม/ตน 16-12-8   10 กรัม/ตน

  2 13-13-21   10 กรัม/ตน 12-12-17  10  กรัม/ตน 12-12-17   10 กรัม/ตน 12-9-21   10 กรัม/ตน 16-12-8   10 กรัม/ตน

 
7
 1 15-15-15   10 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 16-12-8   10 กรัม/ตน

  2 13-13-21   10 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน  25-7-7   7 กรัม/ตน 16-12-8   10 กรัม/ตน

 
8
 1 15-15-15   10 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน  25-7-7   7 กรัม/ตน  16-12-8   10 กรัม/ตน

  2 13-13-21   10 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 16-12-8   10 กรัม/ตน

 
9
 1 15-15-15   10 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 16-12-8   10 กรัม/ตน

  2 13-13-21   10 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 25-7-7   7 กรัม/ตน 16-12-8   10 กรัม/ตน

ตารางที่ 1 แสดงสูตรปุย 5 สูตรที่ใสในปาลมนํ้ามันในระยะอนุบาลหลัก



6 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 จากการทดลองจริงพบวา ถาไมคํานึงถึงระยะ

เวลาตามแผนการทดลองที่ไดกําหนดไวในเบื้องตนคือ 

9 เดอืนหลังยายปลกู กลาปาลมนํา้มนัในระยะอนุบาล

หลักมีการเจริญเติบโตที่ดี แข็งแรง สมบูรณ มีใบแตก

ขนนก 6-8 ใบ และสามารถจําหนายที่อายุเพียง 7 

เดอืนหลงัยายปลูก โดยเมือ่รวมกับอกี 3 เดือนในระยะ

อนุบาลแรก กลาปาลมน้ํามันจะมีอายุพรอมจําหนาย

ที่ 10 เดือน เทานั้น ดังนั้นผลการทดลองนี้จะเปน

ประโยชนในการลดตนทุนในการผลิต เพราะใชระยะ

เวลาสาํหรบัการดแูลรกัษานอยกวา จาํหนายกลาปาลม

นํ้ามันไดเร็วกวาประมาณ 2 เดือน

  ความสูง เสนผาศูนยกลางลําตน เสนผาศูนยกลางทรงพุม

 
ตํารับการทดลอง

 (ซม.) (ซม.) (ซม.)

  1. สูตรกรมวิชาการเกษตร 107.86c 3.63c 90.48a

 2. สูตร A 113.94c 4.11ab 85.3b

 3. สูตร B 134.04a 4.48ab 84.5b

 4. สูตร C  123.6b 4.08b 92.56a

 5. สูตร D  126.5ab 4.12ab 91.83a

ตารางที่ 2 แสดงการเจริญเติบโตของกลาปาลมนํ้ามันอายุ 9 เดือน



7เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ธาตุอาหารพืช

  º·ºÒ·¢Í§
    ¸ÒµØ¿ÍÊ¿ÍÃÑÊã¹¢ŒÒÇ

  ฟอสฟอรัส เปนหน่ึงในธาตุอาหารหลักท่ีมีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช

โดยฟอสฟอรัสในดินมีประมาณ 0.02-0.15 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนักแหง (ชัยฤกษ, 2536) แตพืชมี

ความตองการธาตฟุอสฟอรสั ประมาณ 0.3-0.5 เปอรเซน็ต โดยน้ําหนักแหง เพือ่ใหการเจริญเตบิโต

ของพชืเปนไปตามปกต ิซึง่ขาวกต็องการฟอสฟอรัสเชนกัน เพือ่การเจริญเตบิโตทีส่มบรูณ ฟอสฟอรสั

ในพืชสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบใหญๆ คือ

 1. อินทรียฟอสฟอรัส (Organic phosphorus) ไดแก สารประกอบอินทรีย พวกกรด

นิวคลีอิก (nucleic acid) ฟอสโฟลิพิด (phospholopid) ซึ่งพืชสามารถนําไปใชไดตองเปล่ียนใหอยู

ในรูปไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (H
2
PO

4
-) และไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (HPO

4
2-) เสียกอน

ภาพที่ 1 ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินมาจากการละลายนํ้าของฟอสฟอรัสที่อยูในดิน
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 2. อนินทรียฟอสเฟต (Inorganic phospho-

rus) ไดแก แคลเซียมฟอสเฟต อะลูมินัมฟอสเฟต และ

เหลก็ฟอสเฟต โดยฟอสฟอรสัทัง้ 3 รปูแบบนัน้ มคีวาม

สามารถในการละลายนํ้าตางกัน โดยสภาพดินท่ีเปน

ดาง แคลเซยีมฟอสเฟตละลายนํา้ไดงายกวา อะลมูนิมั

ฟอสเฟต และเหล็กฟอสเฟต สวนสภาพดินที่เปนกรด 

อะลูมินัมฟอสเฟตละลายนํ้าไดงายกวา แคลเซียม

ฟอสเฟต และเหล็กฟอสเฟต

 สารประกอบของฟอสฟอรัสในดินมีอยูเปน

จาํนวนมาก แตสวนใหญละลายน้ํายาก ดังน้ันจงึมกัจะ

มีปญหาเสมอวา ผลการวิเคราะหดินมีฟอสฟอรัสมาก

ก็จริง แตพืชก็ยังขาดฟอสฟอรัส เพราะฟอสฟอรัส

สวนใหญอยูในรูปท่ีละลายนํ้ายาก ทําใหพืชดูดซึมไป

ใชไดนอยนั่นเอง

ฟอสฟอรัสมีบทบาทในการใหผลผลิตขาว และสง

ผลตอการเจริญเติบโต ดังนี้

 เพิ่มการแตกรากแขนง ทําใหมีจํานวนราก

มากข้ึน ดูดดึงธาตุอาหารไดมากข้ึนเพิ่มจํานวนแขนง

และจํานวนรวงตอกอ ทําใหผลผลิตสูงขึ้น ชวยใหราก

ขาวดูดซึมโพแทสเซียมจากดินมาใชมากขึ้น เพิ่มดัชนี

พืน้ทีใ่บ ทาํใหการสงัเคราะหแสงไดมากขึน้ และยังชวย

ลดผลกระทบที่เกิดจากพืชไดรับไนโตรเจนมากเกินไป

 แตหากขาวไดรับฟอสฟอรัสไมเพียงพอตอ

ความตองการ ขาวจะแสดงอาการผิดปกติออกมา เชน 

ใบขาวมสีีเขียวเขมมากกวาปกต ิใบมขีนาดเล็ก ขอบใบ

มีสีชมพูหรือมวง การเจริญของรากฝอยหยุดชะงัก 

ออกดอกชา และมีปริมาณดอกนอยกวาปกติ มีลําตน

บดิเกลยีว ลาํตนเปราะและหกังาย หากอยูในระยะเก็บ

เกี่ยวจะทําใหขาวสุกแกชากวาปกติ 10-12 วัน รวมทั้ง

ทําใหขาวไมแข็งแรงเปนโรคงาย

ภาพที่ 2, 3 ภาพแสดงอาการของขาวที่ขาดธาตุฟอสฟอรัส
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   โดย...นิรนาม

มาปลูก
áµ§¡ÇÒ¡Ñ¹à¶ÍÐ

ลักษณะโดยทั่วไป

 แตงกวาสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินทุกชนิดที่มีการ

ระบายนํา้ไดด ีและพืน้ทีป่ลกูควรไดรบัแสงแดดตลอดเวลา แตงกวา

จะสามารถใหผลผลิตไดดีตลอดป

การเพาะกลาแตงกวา

  ใหเตรียมดินละเอียดพรอมปุยคอกหรือปุยหมักใน

  อัตรา 2 : 1 และใสดินผสมดังกลาวลงในถาดพลาสติก

  เพาะกลา

  ใชเศษไมเล็กๆ (ขนาดเทาไมจิ้มผลไม) กดเมล็ดกลา

  แตงกวาลงดินในถาดเพาะ ขนาดความลึก 0.5 

  เซนติเมตร หลุมละ 1-2 เมล็ด กลบดินผิวหนาเมล็ด

  แลวรดนํา้ใหชุม ควรปองกนัมดมาคาบเมลด็ไปจากถาด

  เพาะกลาโดยใชปูนขาวโรยเปนเสนรูปถาดเพาะ

  นําเมล็ดแตงกวาทยอยหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 

  1-2 เมล็ด

  หลังจากเพาะนาน 7-10 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก ใหหมั่น

  รดนํา้ตนกลาเชาเยน็จนกระท่ังตนกลามอีาย ุประมาณ 

  10 วันจึงยายลงในแปลงปลูก

 การเตรียมแปลงปลูกสําหรับเกษตรกรผูไมใชเครื่องจักร

ในการปลูกใหใชจอบขุดยอยดินในจุดที่จะปลูกใหละเอียดความ

กวางของหลมุ 30 เซนตเิมตร หนาดนิลกึ 10 เซนตเิมตร ใสปุยคอก



10 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

หรือปุยหมักหวานและคลุกเคลาใหเขากับดินในจุด

ปลูก ระยะหางระหวางตน 1 เมตร ระหวางแถว 1.5 

เมตร และควรปลูกเปนแถวคู เมื่อเตรียมดินเสร็จใหนํา

ตนกลาแตงกวาท่ีดูแข็งแรงลงปลูกลงในหลุมปลูกใน

แปลงปลูกกลบดินใหมิดโคนตนในเวลาเย็น และรดนํ้า

ทุกวันอยางสมํ่าเสมอแตอยาใหแฉะเพราะตนอาจเนา

ตายได เมือ่ปลกูได 7-10 วนัใหใสปุยเคมสูีตร 15-15-15 

ตนละ 1
4  ชอนชา ควรโรยปุยหางโคนตนประมาณ 3 

เซนติเมตร และรดน้ําทันที และควรกําจัดวัชพืชทันที

เพราะถาปลอยท้ิงไวจะกําจัดยากเนื่องจากจะไปโดน

รากของแตงกวาทําใหกระทบกระเทือนและหยุดชะงัก

การเจริญเติบโตได และควรปกไมไผใหเปนคางของ

แตงกวาโดยปกไมใหเอนเขาหากันใชเชือกผูกใหติดกัน

เพ่ือใหแตงกวาเลื้อยขึ้นไป เมื่อแตงกวาเริ่มออกดอก

และติดผลตองโรยปุยสูตรที่กลาวมาแลวอีกคร่ึงชอน

โตะรอบทรงพุมในตอนเชาหรอืเยน็ก็ไดแลวรดนํา้ทนัที 

และพยายามอยาใหขาดนํ้าเพราะรูปทรงของผลจะ

บิดเบีย้วและมรีสขมเพราะไดรบันํา้ไมเพยีงพอ ผานไป

อีก 15 วัน เมื่อผลแตงกวาเริ่มโตใหใสปุยสูตรดังกลาว 

1 ชอนโตะ และรดน้ําทันที และใหใสปุยทุก 15 วัน

อัตรา 1 ชอนโตะ รอบทรงพุมจนกวาแตงกวาจะเริ่มให

ผลผลิตนอยลง อยาลืมหลังใหปุยใหรดนํ้าทันทีเพื่อให

ปุยละลาย รากแตงกวาจะไดดูดสารอาหารไปเลี้ยงผล

 เมือ่แตงกวามอีายไุด 45-50 วนั เริม่มนีวลขาว

ขึ้นที่ผิวผลเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเลย 

และแตงกวาสามารถใหผลผลิตไดนาน 30 วัน แตถา

ความตองการของตลาดชอบผลออนทีเ่มลด็ในยงัไมเตง

ก็สามารถเก็บไดเม่ืออายุ ประมาณ 40 วนั  ราคาขายสง

ในตลาดอยูที่ 10 บาทตอ 1 กิโลกรัม ลงทุนปลูก 1 ไร 

คาใชจายทั้งหมดไมรวมคาแรงเพราะเกษตรกรทํา

กันเองอยูที่ 13,000 บาท เก็บผลผลิตขายไดเร่ือยๆ 

ตลอดเวลาหนึ่งเดือนจะไดเงินทั้งสิ้น 70,000 บาทยัง

ไมหักคาใชจาย กําไรเห็นๆ แตตองเหนื่อยหนอย เมื่อ

ปลูกแตงกวาแลวก็ปลูกพืชอื่นๆ สลับกันไปบางเวนสัก 

2 ปดูแลพื้นที่ใหดีก็สามารถกลับมาปลูกแตงกวาไดอีก

ผูเขียนเองชอบกินแตงกวาดองสามรสมากมักทําแลว

เก็บใสตูเย็นไวกินไดนานๆ
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 โรคและแมลง โรคทีมั่กพบในแตงกวา โรคใบ

ดาง เกดิจากเชือ้ไวรสัปจจบัุนยงัไมมียากาํจดัวธิทีีด่ทีีส่ดุ

คอืการเลือกแหลงปลกูทีป่ลอดเช้ือไวรสัคอืไมเคยปลูก

พืชตระกูลแตงมากอน และตองทําความสะอาดแปลง

ปลกูพรอมทัง้บรเิวณใกลเคยีงเพือ่ไมใหเปนทีอ่าศยัของ

เชื้อและแมลงซ่ึงอาจเปนพาหะโดยการถากหญารวม

ทั้งวัชพืชตางๆ รวมทั้งเก็บใบไมอื่นๆ ที่ปลิวมาแลว

รวบรวมเผา โรครานํ้าคาง กอนปลูกควรคลุกเมล็ด

แตงกวาดวยสารเคมเีอพรอน โรคผลเนา มักเกดิกบัผล

ทีส่มัผสักบัดนิเมือ่เปนแลวควรเก็บนํามาทําลายใหหมด

และพยายามปองกันไมใหผลสัมผัสกับดินและอยา

ทําใหผลเกิดบาดแผล โรคราแปง เมื่อพบโรคใหใชสาร

เคม ีเชน เบนเลตเดอโรซาล หรอืบาวสิตนิ ผสมนํา้ตาม

ฉลากแนะนําแลวฉีดพนใหทั่วถึงแมลงศัตรูเพล้ียไฟ

แตงกวาและเพลี้ยออน ใหใชนํ้าฉีดพนเปนฝอย

บรเิวณยอดท้ังเชาและเยน็รวมทัง้การรกัษาความชืน้ใน

แปลงปลกูจะชวยลดปญหาเพลีย้ไฟได แตถายงัไมหยุด

ระบาดใหใชสารเคมี ไดแก แลนแนทหรือทามารอน

ผสมนํ้าตามฉลากฉีดพนแตตองระวังเพราะอาจทําให

ใบออนทีถู่กดดูน้ําเล้ียงไหมไดไรแดงใชสารเคมเีดลเทน 

หรือโดไมต ผสมนํ้าตามฉลากฉีดพนใหทั่วถึง เตาแตง

แดงและดาํ ใชไบดรินหรือเซฟวนิคารโบนอกซ-ี85 ฉดี

พนใหทั่ว หนอนกินใบหนอนไถเปลือกหรือหนอน

เจาะผล ใชสารเคมี เชน อโซดริน โตกุไอออน หรือ

อะโกรนา ผสมน้ําตามฉลากฉีดพน ขอแนะนาํ การฉดี

พนสารเคมีทุกคร้ังผู พนควรอยูเหนือลมและใชผา

ปดปากและจมูกดวยเพ่ือความปลอดภัยของผู ฉีด 

เม่ือฉีดสารเคมีแลวใหเวนชวงการเก็บตามคําแนะนํา

เพือ่ความปลอดภยัของผูบรโิภค และเมือ่แตงกวาหยุด

ใหผลผลติแลวใหทิง้ไวจนเถาแหงกรอบจึงรือ้ลงมาตาก

แดดพลิกกลับใหท่ัวเพื่อใหแสงแดดฆาเชื้อโรคใหหมด

สัก 2 วันแลวเก็บใสกระสอบไวทําปุยตอไป สวนใน

แปลงปลูกก็ใช จอบพลิกดินขึ้นมาตากแดดใหทั่ว

ประมาณสัก 1 อาทิตย แลวจึงปลูกพืชอื่นตอ                                    

บรรณานุกรม  การปลูกผักสวนครัว กรมสงเสริม
   การเกษตร 
   ราคาพืชผัก ตลาดไท และตลาด
   สี่มุมเมือง
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เกษตรสัญจร
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 กลวยอยูคูกับวิถีชีวิตคนไทยมาอยางยาวนาน นับตั้งแตสมัย

บรรพบุรุษซึ่งมีภูมิปญญาที่ชาญฉลาดทราบดีถึงคุณประโยชนของกลวย 

มีการนํากลวยนํ้าวามาบดเลี้ยงลูกหลาน ซึ่งปจจุบันยืนยันไดวากลวยมี

กรดแอมิโนท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของทารก กลวยมีปลูกอยูทั่วไป

ในประเทศ เชือ่วาทกุคนคงคุนเคยกบัการบรโิภคกลวยไมวาจะเปนผลสด 

หรือขนมที่ทําจากกลวยที่มีหลากหลายชนิด เชน กลวยปง ขนมกลวย 

กลวยบวชชี กลวยเชื่อม กลวยทอด กลวยกวน กลวยฉาบ หรือกลวย

เบรกแตก ที่ขายดีกันอยูทุกวันนี้ และคนรุนใหมยังนิยมบริโภคกลวยที่

ไมแกจัดเพื่อชวยลดความอวนดวย

 กลวยอุดมไปดวยแรธาตุและสารอาหารตางๆ ท่ีรางกายควรได

รับมากมาย ใหพลังงานสูงเพราะมีสวนประกอบของนํ้าตาลธรรมชาติ 

3 ชนิด คือ ซูโครส ฟรักโทส และกลูโคส รวมกับเสนใยอาหาร ทําให

รางกายสามารถนําไปใชเพื่อใหพลังงานไดทันที และชวยใหขับถายงาย 

นักกีฬาจึงนิยมบริโภคเพื่อเพิ่มพลังงานทันทีใหกับรางกาย วิตามินอยาง

เชน เบตา-แคโรทีน วิตามินบี1 และบี2 ชวยในการเรงเผาผลาญนํ้าตาล

และไขมัน ชวยฟนฟูรางกายจากการเหนื่อยลา และที่สําคัญมากคือ

มโีพแทสเซยีมซึง่ชวยขบัโซเดียมท่ีเปนหนึง่ในตวัการท่ีทาํใหความดันเลอืด

สูง นอกจากนี้ยังมีสารตานอนุมูลอิสระ ชวยชะลอความแก ปองกัน

มะเรง็ และมเีอนไซมชวยในการยอยอาหาร ผลหามยังชวยลดความเสีย่ง

ของการเปนเบาหวาน ถาเปนกลวยสุกจะทําใหรางกายสรางภูมิคุมกัน

สูงขึ้นดวย
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 ท่ีผานมากลวยไดสรางมูลคาทางเศรษฐกิจให

กับประเทศไทยไมแพผลไมอื่น โดยเฉพาะกลวย

หอมทองทีม่สีีเหลอืงทองสวยงาม เนือ้แนน ไมหวาน

มาก มีคุณภาพไดรับการรับรองตามมาตรฐาน GAP 

เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศอยาง

มากเชน ญีปุ่น สงิคโปร และฮองกง ประเทศไทยไดเร่ิม

สงออกกลวยหอมทองไปญีปุ่นมาตัง้แต ป 2535 ตอมา

ในป 2550 นายกรัฐมนตรีไทยกับญี่ปุนไดมีการลงนาม

ในความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Japan-

Thailand Economic Partnership) ที่เรียกยอๆ วาเจ

เทปปา ( JTEPA) ทาํใหฝายญีปุ่นยกเลกิภาษีนาํเขาทนัที

สาํหรบัผลไมเมืองรอน ผกั ผลไมแปรรปู ผลไมกระปอง 

ฯลฯ และใหโควตาสําหรับกลวยสดที่ไทยเคยตองเสีย

ภาษีนําเขา 20 – 25% โดยใหปลอดภาษีสําหรับ 

4,000 ตันในปแรก และทยอยเพิม่เปน 8,000 ตนัตัง้แต

ปที่ 5 เปนตนไป จึงเปนโอกาสใหประเทศไทยสงออก

ไดเพิ่มขึ้น แตปจจุบันก็ยังสงออกไมเต็มที่ สวนหน่ึง

เน่ืองจากประเทศไทยมกีารขยายตลาดกลวยหอมทอง

ภายในประเทศและไดรบัความนิยมมากขึน้ ซึง่ตลาดใน

ประเทศมีความเขมงวดเรื่องคุณภาพนอยกวาญี่ปุน 

และปจจุบันมีตลาดรองรับในประเทศที่แนนอน ไดแก 

โรงแรมระดับ 5 ดาว โมเดิรนเทรด รวมถึงรานสะดวก

ซื้อ โดยเฉพาะราน 7- eleven ที่มีอยูกวา 8,600 สาขา

มีความตองการวันละถึง 1 แสนผล ทําใหมีผลผลิต

ไมเพียงพอตอความตองการของตลาด สัดสวนการ

สงออก จึงอยูที่ 20% อีก 80% จําหนายในประเทศ 

อยางไรกต็ามความตองการของทัง้ 2 ตลาดยงัคงสงูข้ึน

ตอเนื่อง ในป 2557 สหกรณการเกษตรทายาง สงออก

ไปประเทศญี่ปุ นเพียง 500 ตัน มูลคาประมาณ 3 

ลานบาท หากพิจารณาจากสถิติการนําเขากลวยหอม

ของประเทศญีปุ่นจากตางประเทศพบวามแีนวโนมเพิม่

ขึน้เกอืบทกุป ในป 2555 นําเขาถงึ 1,086,000 ตนั โดย

มกีารนาํเขากลวยหอมจากประเทศฟลปิปนสมากทีส่ดุ 

ตามดวยประเทศเอกวาดอร และจีน ซึ่งมีราคาถูกกวา

ของไทย โดยเฉพาะกลวยหอมจากฟลิปปนสราคาถูก

กวาของไทยประมาณกิโลกรัมละ 10 บาท แตที่กลวย

หอมจากประเทศไทย ยังไดรับความนิยมและเปน

ทีย่อมรับของผูบริโภคญ่ีปุน เพราะมรีสชาตหิอมหวาน 

เปลือกบาง เนื้อไมเหนียว จึงทําใหสามารถขายไดใน

ราคาที่สูงกวากลวยจากประเทศคูแขง ผูที่จะสงออก

จึงตองใหความสําคัญอยางมากกับคุณภาพเพื่อให

สามารถตอสูกับกลวยหอมจากประเทศคูแขงที่มีราคา

ถูกกวาได
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 ทุกวันนี้นอกจากพ้ืนที่อําเภอทายางและ

อําเภอบานลาด จังหวดัเพชรบุร ีทีเ่ปนแหลงปลูกกลวย

หอมทองคณุภาพสงูสงออกไปญีปุ่นแลว ยงัมีเกษตรกร

หลายจังหวัดในภาคอีสาน เชน อุดรธานี หนองคาย 

หนองบัวลําภู เลย สกลนคร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย 

ทีเ่ปนเครอืขายกลุมวสิาหกจิชมุชน ท่ีรวมกนัผลิตกลวย

หอมทองสงญี่ปุนพรอมกับขยายตลาดในประเทศดวย 

กลุมสหกรณที่ไดรวมกลุมกันทั้ง จ.สุราษฎรธานี ชุมพร 

ซึง่สวนหนึง่เปนเกษตรกรชาวสวนยางและปาลมนํา้มนั 

ที่ประสบปญหาราคายางตกต่ํา ก็หันมาปลูกกลวย

หอมทอง ปลอดสารเคม ีเพือ่สงออกไปขายยงัประเทศ

ญี่ปุนเชนกัน รวมท้ังพ้ืนที่อําเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทมุธาน ีกลวยหอมทองจงึเปนไมผลเศรษฐกจิทีร่าคา

ดีเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศมาก 

ใชตนทุนการผลิตตํ่า สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเร็ว 

ดูแลงายกวาไมผลอื่นๆ 

 กลวยนํ้าวาเปนกลวยอีกชนิดที่ไมไดเปนแค

ผลไมบานๆ อกีตอไป  กลวยนํา้วานอกจากใหพลงังาน

และมวีติามนิทีจ่าํเปนตอรางกายแลวยังมแีคลเซียมสงู

กวากลวยชนิดอื่นๆ ถาเปนกลวยที่ผานความรอน

โดยเฉพาะกลวยปง จะมีแคลเซียมที่รางกายสามารถ

ดูดซึมไดมากกวากลวยสดถึง 4 เทา และมีทริพโตเฟน 

(Tryptophan) กรดแอมโินจําเปน ซึง่รางกายไมสามารถ

สรางข้ึนเองไดตองไดรับจากอาหารอ่ืน ซึ่งสมอง

สามารถนําไปใชเมื่อรวมเขากับวิตามินบี3 วิตามินบี6 

และแมกนีเซียมเพื่อสรางสารเซโรโทนิน (Serotonin) 

หรือสารสื่อประสาทท่ีทํางานดานการสื่อสารภายใน

สมองและเปนหนึ่งในสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

นอนหลับของรางกาย จึงมีประโยชนอยางมากสําหรับ

ผูที่ตองการนอนหลับอยางสนิท และที่พิเศษคือมีกรด

แอมโิน อารจนินิ และฮสิทดินิ ซึง่มคีวามจําเปนตอการ

เจริญเติบโตของทารก อาหารเสริมสําหรับเด็กจาก

กลวยจึงเปนสินคาแปรรูปที่ไดรับความนิยมในหลาย

ประเทศ
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  ปจจุบันมักไดยินคนบนวากลวยนํ้าวาแพงขึ้น 

สวนหนึง่เพราะมีการสงออกกลวยนํา้วาและผลติภณัฑ

แปรรูปจากกลวยน้ําวามากขึ้น เชน กลวยตาก กลวย

แผนอบ แปงกลวย นํ้ากลวย กลวยกระปองสําหรับนํา

ไปแปรรูปเปนอาหารชนิดตางๆ หรือพิวรีที่ใชเปน

อาหารเด็กในประเทศแถบยุโรป ผลิตภัณฑกลวยมีการ

สงออกไปกวา 20 ประเทศ ทีส่าํคญั ไดแก สหรฐัอเมริกา 

ออสเตรเลีย สิงคโปร ญี่ปุน และนิวซีแลนด และยังมี

ประเทศแถบอาหรับที่สนใจการแปรรูปกลวยเปน

อาหารเด็ก ปจจุบันกลวยตากจากเมืองไทยที่มีการ

ออกแบบบรรจุภัณฑสวยงามก็ทําใหขายดีเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้กลวยแปรรูปอยางงาย เชน กลวยอบแหง 

กลวยอบนํ้าผึ้ง กลวยฉาบนํ้าตาล ที่มีการควบคุม

คุณภาพไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ มีการสงไป

ยังสหรัฐฯ จีน และญี่ปุน ในป 2555 มูลคากลวยนํ้าวา

สูงถึง 138 ลานบาท กลวยหอม 57 ลานบาท กลวย

อื่นๆ อีก 56 ลานบาท และผลิตภัณฑจากกลวยมี

มลูคาถงึ 79 ลานบาท กลวยนํา้วาจึงไดกลายเปนไมผล

เศรษฐกิจที่มีอนาคตไกลเชนกัน

 กลวยไข เปนกลวยอีกชนิดหนึ่งที่มีรสชาติดี 

หวานนุมลิน้ สผีลเหลืองอรามสวยสะดดุตา มปีระโยชน

ตอสุขภาพ มีขนาดพอเหมาะ  สามารถรับประทานได

คร้ังละหลายผล ปจจุบันมีการสงออกกลวยไขไป

จาํหนายยังตางประเทศมากข้ึนทกุป ตลาดทีสํ่าคญั คอื 

จีน ฮองกง และไตหวัน โดยเฉพาะคนจีนมีความ

ตองการบริโภคปหนึ่งไมตํ่ากวา 20,000 ตัน ไดรับ

ความนิยมอยางสูงในหลายมณฑลของประเทศจีน 

โดยเฉพาะ มณฑลเสฉวน มหานครฉงชิ่ง นครเซี่ยงไฮ 

ปกก่ิง กวางโจว มณฑลเจอเจียง มณฑลเจียงซู และ

มณฑลอนัฮยุ ทีม่กีาํลงัซือ้เพิม่มากขึน้ ผูบรโิภคจนีตดิใจ

คุณภาพของกลวยไขจนไดรับการขนานนามวา “กลวย

จักรพรรดิ” นอกจากน้ียังไดมีการขยายตลาดกลวยไข

ไปยังเกาหลี ญี่ปุน และยุโรปดวย จึงมีแนวโนมสงออก

ขยายตัวเพิ่มขึ้น แตกลวยไขก็มีจุดออนเปนปญหา

สาํคัญของการสงออกคือ มีเปลอืกบาง เกดิตาํหนไิดงาย 

ทําใหเกิดการสูญเสียคอนขางสูง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ

จากกลวยไขก็ไดรับความนิยมในตลาดจีนเชนกัน แต

เกษตรกรไทย ผูประกอบการ ผูสงออกตองใหความ

สําคัญเรื่องคุณภาพสินคา ขั้นตอนกรรมวิธีผลิตท่ี

ปลอดภัยไดมาตรฐาน พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ 

ทีส่าํคญัตองมภีาษาจีนแสดงชือ่สนิคา คาํอธบิายขอมลู

โภชนาการ วิธีบริโภค และตองระบุวันเดือนปท่ีผลิต

กํากับไว จึงจะแขงขันไดในตลาดที่มีกําลังซื้อมาก
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 จุดเดนของกลวยไขท่ีมปีระโยชนมากกวากลวย

ชนดิอืน่ๆ คอื มเีบตา-เเคโรทนีสูง ซึง่เปนสารสาํคญัใน

การตานอนุมูลอิสระ ชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอของ

รางกาย ชะลอความความแก ในกลวยไข 100 กรัม

จะมีสารเบตา-เเคโรทีนสูง 492 มิลลิกรัม

 “โดยสรุปแลวปจจุบันความตองการกลวยที่มีคุณภาพและปลอดภัยนับวา มีการเติบโตแบบ

กาวกระโดด เปนพชืเศรษฐกจิทีม่อีนาคต ราคาด ีความตองการสงู แตการทีจ่ะปลกูกลวยเชงิพาณชิยเพือ่ใหแขงขนั

ในตลาดโลกได ตองมีการจัดการอยางเปนระบบตั้งแตตนนํ้า ถึงปลายนํ้า การรวมตัวเขาสูระบบสหกรณจะชวย

ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาด เกษตรกรตองมีความรูดานการเพาะปลูกและการดูแลรักษา และตองมี

ผูชํานาญการชวยดูแลเรื่องการบรรจุและสงออก จึงจะประสบความสําเร็จได ท่ีสําคัญทุกขั้นตอนจะตองปลอด

สารพิษตกคาง เพราะตลาดหลักอยางญี่ปุนจะเขมงวดเรื่องการตรวจหาสารพิษตกคางมาก สวนผลิตภัณฑกลวย

แปรรูปก็ยังมีอนาคตสดใสเชนกัน ควรเรงการพัฒนาใหเปนอุตสาหกรรมไดมาตรฐาน เพื่อใหสินคาของไทยเปน

ที่ยอมรับของตลาดและสามารถสงออกไดอยางยั่งยืน”
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เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2559 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําแปลงวิจัย
การใชปุยในการปลูกขาวนาปรังของคุณประสงค อุบล เกษตรกรอําเภอศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 

á»Å§ÊÒ¸Ôµ

á»Å§ÇÔ¨ÑÂ

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับเกษตรกรจัดทําแปลงสาธิตปุยในแปลงนาและในสวน

ทุเรียนของเกษตรกร พรอมกับมอบปุยเต็มสูตรตราหัววัว-คันไถ ใหกับเกษตรกรเจาของพื้นที่ทานละ 1 กระสอบ

แปลงนาของคุณสมรักษ มีเย็น 
ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

แปลงนาของคุณพิมพา คุณวิเศษ
ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

แปลงนาของคุณนพดล สุขหนาไม
ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

แปลงนาของคุณอรุณ จุยใจตรง
ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 



18 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

แปลงนาของคุณวิษณุ บําเพ็ญพินิจ 
ต.โพรงอากาศ อ.บางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

á»Å§ÊÒ¸Ôµ

แปลงนาของคุณอุดร รัตโน
ต.โพรงอากาศ อ.บางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

แปลงนาของคุณประจวบ วงษวิจิตร
ต.โพรงอากาศ อ.บางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

แปลงนาของคุณสุวิทย บุบผารัจน  
ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 

แปลงนาของคุณบุญ วงคชาลี 
ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 

แปลงนาของคุณสําราญ พิลึก
ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 

แปลงนาของคุณไพฑูร  แกนทาว
ต.นํ้าโมง อ.ทาบอ จ.หนองคาย 

แปลงนาของคุณสกล ยลวิลาศ   แปลงนาของคุณสังเวียน จันทรทวี   
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สวนทุเรียนของคุณสุเทพ จรูญชนม 
ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร จ.ระยอง 

สวนทุเรียนของคุณพรมจันทร บัวสุวรรณ 
ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร 

สวนทุเรียนของคุณเล็ก โตวังจร 
ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร 

สวนทุเรียนของคุณสมศรี แฝงกาย 
ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร 

สวนทุเรียนของคุณพนนท ผลมรุกต 
ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร 

สวนทุเรียนของคุณเจิมศักดิ์ ชื่นเกาะสมุย 
ต.วิสัยใต อ.สวี จ.ชุมพร 

สวนทุเรียนของคุณเสวก ศุภกิจรัตนา 
ต.วิสัยใต อ.สวี จ.ชุมพร 

แปลงมันสําปะหลังของคุณจิณณวัตร 
สมอออน ต.หินตั้ง อ.บานไผ จ.ขอนแกน

สวนทุเรียนของปรีชา สอนชมแกว
ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร จ.ระยอง

(ภรรยาคุณปรีชาใหเกียรติถายภาพ)
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ระหวางวันที่ 18-20 มกราคม 2559 
บริษัทฯ รวมงานขายหนาราน หจก.ชุมพรภาคใต 

ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร 

บริษัทฯ และรานแสงทวี 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 

รวมกันจัดนิทรรศการแนะนําการใชปุย

ใหแกเกษตรกร 

ระหวางวันที่ 22-23 มกราคม 2559 
บริษัทฯ รวมงานขายหนารานเจดา
 ต.ทุงตะไคร อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 
บริษัทฯ รวมงานขายบริษัท เซ็นทรัลอโกร จํากัด 

สาขาปากชม อ.ปากชม จ.เลย 
มีเกษตรกรเขามารวมงาน 300 คน
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การประชุมเวทีขาวไทย 2558 “การปรับตัวดานการผลิต และการคาขาวไทยหลัง AEC” 

ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 

โดยมี พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดงาน 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 งานเลี้ยงสังสรรคประชุมใหญ ประจําป 2559 

ของสมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย ณ ราชพฤกษคลับ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร



22 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย22 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย22 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

กิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัท

 ผู บริหารและพนักงาน บมจ.ไทย
เซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 ทาน 
เข าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัท คาโอ 
อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํ ากัด ณ 
นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี 
เพ่ือแลกเปล่ียนความรู ในเร่ืองการจัดการ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐาน 
ISO14001 OHSAS 18001 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี 
โดย คุณวชัระ ปงสทุธวิงศ พรอมลกูคาสกัขพียานและพนกังาน
บริษัทฯ รวมจับรางวัลทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ น เพื่อเปน
กําลังใจกับลูกคาท่ีมีอุปการคุณและขอขอบพระคุณทานลูกคา
ที่ไดชวยขายสินคาของบริษัทฯ ดวยดีเสมอ 

 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี โดย คุณสมรัก ลิขิตเจริญพันธ เจาหนาท่ีบริหารและผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ เขารับโลประกาศเกียรติคุณ โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ณ หองอินฟนิตี้ 
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ 



23เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย 23เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย 23เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

นักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม จํานวน 30 คน 
เขาเยี่ยมชมโรงงานนครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี ไดเปดบูธขายปุยขนาดบรรจุ 1 และ 3 กก. และแนะนําการใช 

ณ หนาตึกไทยวา 1 ถนนสาทรใต กรุงเทพมหานคร มีผูสนใจไถถามและซื้อปุยไปใชกันจํานวนมาก 

 ระหวางวันที่ 15-21 มีนาคม 2559 บมจ. 
ไทยเซ็นทรัลเคมี พาคณะลูกคาจํานวน 33 ทานทัศนศึกษา
เมืองซัปโปโร-โตเกียว ประเทศญี่ปุน โดยมีคุณเคียวซูเกะ 
ซาซากิ กรรมการผู จัดการใหญและประธานเจาหนาท่ี
บริหาร และคุณเอกฤทธิ์  บุญปติ ทานที่ปรึกษาประธานฯ 
คณุวชัระ ปงสทุธวิงศ เจาหนาทีบ่ริหารและผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ รวมเดินทางพรอมคณะพนักงานบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 คณะอาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม 
เขาเยียมชมโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อทัศนศึกษาดูกระบวนการผลิตปุยเคมีมาตรฐาน 

โดยมีนายสุภัค เหลาดี ผูจัดการทั่วไป สายงานการตลาดวิจัยและพัฒนาใหการตอนรับ
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 
ร วมกับรานออยการเกษตร ต.บานสระ 
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี พาเกษตรกรที่ใชปุย
หัววัว-คันไถ ทัศนศึกษา ณ ฟารมโชคชัย 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 คณะอาจารยและนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เขาเยี่ยมชมโรงงานนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทัศนศึกษาดูกระบวนการผลิตปุยเคมีมาตรฐาน 

การควบคุมคุณภาพดวยภายใตมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ISO 14001:2004 ซึ่งเปนมาตรฐานระดับโลก

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 เกษตรกรลูกคา
รานลั่นทมการเกษตร อ.สามโก จ.อางทอง เขาเยี่ยมชม

โรงงานนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณแสงบุญ 
งามประเสริฐสุข ผูจัดการ แผนกขายฯ ใหการตอนรับ 
เพื่อทัศนศึกษาดูกระบวนการผลิตปุยเคมีมาตรฐาน 

การควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ISO 14001:2004 ซึ่งเปนมาตรฐานระดับโลก

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เกษตรกรจาก อ.โคกสําโรง อ.ทาหลวง อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี ลูกคารานสมพรการเกษตร จํานวน 
92 ทาน เขาเยี่ยมชมโรงงานนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณแสงบุญ งามประเสริฐสุข ผูจัดการแผนกขายฯ ใหการตอนรับ 
เพ่ือทัศนศึกษาดูกระบวนการผลิตปุยเคมีมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพดวยภายใตมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ISO 14001:2004 
ซึ่งเปนมาตรฐานระดับโลก
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ทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษาทศันศกึษา
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ตองรู ตองทําอยางไร 
  ที่จะคาขายปจจัยการผลิต

 มักมีคนมาถามผมเสมอๆ วา คิดจะขายปุย วัตถุอันตราย

ทางการเกษตร และเมล็ดพันธุตองทําอยางไร ผมก็ไดแตอธิบายวา

เรื่องนี้ไมใชอยูๆ จะทําไดทันที เพราะมีกฎเกณฑมากมาย แตก็ไม

ทราบรายละเอียดท้ังหมด จนกระทั่งเมื่อไมนานมานี้ มีหนังสือดี 

ที่คนในวงการเกษตรโดยเฉพาะผูที่สนใจจะเปนผูคาปจจัยการผลิต

ทางการเกษตร อันไดแก ปุย วตัถอุนัตรายทางการเกษตร และเมลด็

พันธุ จําเปนตองรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ โดย หาสมาคมการคา

ดานปจจยัการผลติทางการเกษตร คอื สมาคมการคาปุยและธุรกจิ

การเกษตรไทย สมาคมการคาผูผลิตปุยไทย สมาคมคนไทย

ธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการคาเมล็ด

พันธุไทย ไดจัดพิมพหนังสือเลมนี้ มีรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

 หนาที่ผูขายปุยเคมี 

 หนาที่ผูขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

 หนาที่ผูขายเมล็ดพันธุควบคุม

 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเขารวม

 โครงการรานจําหนายปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ี

 มีคุณภาพ

 การเคลื่อนยาย และการเก็บรักษาปุยเคมี

 การเกบ็รกัษาวตัถอุนัตราย : สารเคมปีองกนักาํจดัศตัรพูชื

 การดูแลรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ

 วิธีการสุมตัวอยางปุยชนิดเม็ด

 คูมือการเก็บตัวอยางปุยชนิดเม็ด

 วิธีการสุมตัวอยางปุยชนิดนํ้า เกล็ด ผง

 คูมือการเก็บตัวอยางปุยชนิดนํ้า เกล็ด ผง

 วิธีการสุมตัวอยางสารปองกันและกําจัดศัตรูพืช

 วิธีการสุมตัวอยางเมล็ดพันธุ

 เอกสารประกอบการตรวจรานคาของสารวัตรเกษตร
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  ผู ฝ าฝ นต องระวางโทษจําคุกไม  เกิน 

2 ป หรือปรับตั้งแต 4,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 60 วรรคสอง

 4.  ผูรบัใบอนญุาตตองขอตออายใุบอนญุาต

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ และเมื่อยื่นคําขอแลว

ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่

จะสัง่ไมอนญุาตใหตออาย ุตามมาตรา 18 วรรคสอง

  ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับวันละไมเกิน 

400 บาท ตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ตาม

มาตรา 72/2 และการเปรียบเทียบปรับใหเปนไป

ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการเปรียบ

เทียบปรับตามกฎหมายวาดวยปุย พ.ศ. 2553 และ

ระเบียบที่เพิ่มเติม

 5. หามขายปุยเคมีปลอม ตามมาตรา 30(1)

  ลักษณะของปุยเคมีปลอม ตามมาตรา 32 

ที่พบเสมอ ดังนี้

  - ปุยเคมทีีแ่สดงชือ่ หรือเคร่ืองหมายการคา

ของผูผลิต หรือที่ตั้งสถานที่ผลิต ไมตรงกับความจริง

  - ปุ ยเคมีที่มีปริมาณธาตุอาหารรับรอง

ธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากวารอยละ 10 ตามที่ขึ้นทะเบียนไว 

หรือระบุไวในฉลาก

  ผู ฝาฝนตองระวางโทษจําคุก 3 ป ถึง 

10 ปและปรบัต้ังแต 120,000 บาท ถงึ 400,000 บาท 

ตามมาตรา 63 ถ ากระทําโดยประมาทตอง

ระวางโทษปรับตั้งแต 8,000 บาท ถึง 80,000 บาท 

ตามมาตรา 63 วรรคสอง

 6. หามขายปุยเคมีผิดมาตรฐาน ตามมาตรา 

30(2)

  ลักษณะของปุ ยเคมีผิดมาตรฐาน ตาม

มาตรา 33 ที่พบเสมอคือ ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

ธาตุใด ธาตุหนึ่งตํ่ากวาที่ขึ้นทะเบียนไวหรือที่ระบุไวใน

ฉลาก แตไมถึงขนาดเปนปุยเคมีปลอม

 ซ่ึงในที่นี้ขออนุญาตนําบางสวนของบทความ

มาเพื่อใหพี่นองเกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ไมมี

โอกาสไดรับหนังสือนี้ไดมีความรู และรับทราบราย

ละเอียดดวย และขอถือโอกาสขอบคุณทั้งหาสมาคม 

มา ณ โอกาสนี้ 

หนาที่ผูขายปุยเคมี
 ผูขายปุยเคมี

 ต องรู กฎระเบียบปฏิบัติ ตามพระราช

บัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 

ดังนี้

 1. การขายปุยเคมตีองไดรบัใบอนญุาตขายปุย 

(ใบอนญุาตมอีาย ุ1 ป) ตามมาตรา 12 และ 18 ผูฝาฝน

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 

200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 57

 2. หามขายปุยนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบ

อนุญาต เวนแตเปนการขายสงตรงตอผูรับใบอนุญาต

ขายปุยตามมาตรา 20(1)

  ผู  ฝ  าฝ นต องระวางโทษปรับตั้ งแต  

4,000 บาท ถึง 20,000 บาท ตามมาตรา 59

 3. การขายปุยเคมีตองปฏิบัติใหถูกตองตาม

มาตรา 22 ดังนี้

  3.1 จดัใหมปีายแสดงไวในทีเ่ปดเผยวาเปน 

“สถานที่ขายปุย”

  3.2 แยกปุยหางจากเครื่องบริโภค

  3.3  รกัษาฉลากทีภ่าชนะบรรจแุละเอกสาร

กํากับปุยใหครบถวน

  3.4 ผูที่แบงปุยเคมีเพื่อการขายปลีก ตอง

จัดเอกสารกํากับปุยใหผูซื้อ

  3.5  ถาภาชนะบรรจชุาํรดุใหเปลีย่นภาชนะ

บรรจุและจัดใหมีฉลากมีขอความตรงตามฉลากเดิม
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  ผู ฝ าฝ นตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  

6 เดือน ถึง 3 ป และปรับตั้งแต 40,000 บาท ถึง 

200,000 บาท ตามมาตรา 67 ถากระทาํโดยประมาท

ตองระวางโทษปรับตั้งแต 4,000 บาท ถึง 40,000 

บาท ตามมาตรา 67 วรรคสอง

 7. หามขายปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ ตามมาตรา 

30(3) เวนแตไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขการครอบครองและขายปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ 

ตามมาตรา 31

  ลักษณะของปุ ยเคมีเสื่อมคุณภาพ คือ 

ปุยเคมีที่บรรจุในภาชนะพรอมขาย เปนปุยเคมีท่ีลวง

อายุ หรอืถกูกระทบกระเทอืนดวยปจจยัใดๆ อันทาํให

เส่ือมคุณภาพ โดยธาตุอาหารลดนอยลงหรือเปลี่ยน

สภาพไป

  ผู ฝ าฝ นตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  

6 เดือน ถึง 2 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง 

80,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 68

 8. หามขายปุยเคมีที่ตองขึ้นทะเบียน แตมิได

ขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 30(5) ใหสังเกตปุยเคมีที่ไดรับ

การขึ้นทะเบียนแลวตองแสดงหมายเลขทะเบียนปุย

เคมดีานซายของฉลากปุยวา “ทะเบียนปุยเคมเีลขที ่***/

ป พ.ศ. (กรมวิชาการเกษตร)”

  ผู ฝ าฝ นตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  

6 เดือน ถึง 3 ป และปรับตั้งแต 20,000 บาท 

ถึง 120,000 บาท ตามมาตรา 72 แตถากระทําโดย

ประมาทตองระวางโทษปรับตั้งแต 4,000 บาท 

ถึง 40,000 บาท ตามมาตรา 72 วรรคสอง

 9. หามขายปุ ยเคมีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน

ทะเบียน ตามมาตรา 30(6)

  ผู ฝ าฝ นต องระวางโทษจําคุกตั้งแต  

6 เดือน ถึง 3 ป และปรับตั้งแต 40,000 บาท 

ถึง 200,000 บาท ตามมาตรา 67 ถากระทําโดย

ประมาทตองระวางโทษปรับตั้งแต 4,000 บาท 

ถึง 40,000 บาท ตามมาตรา 67 วรรคสอง

 10. หามขายปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตามมาตรา 30(7)

  ผู ฝ าฝ นตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  

6 เดือน ถึง 3 ป และปรับตั้งแต 40,000 บาท 

ถึง 200,000 บาท ตามมาตรา 67 ถากระทําโดย

ประมาทตองระวางโทษปรับตั้งแต 4,000 บาท 

ถึง 40,000 บาท ตามมาตรา 67 วรรคสอง

 11. ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายใน

สาระสําคัญ ใหย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 

15 วัน ตามมาตรา 24

  ผู ฝ าฝ นตองระวางโทษปรับไม เกิน 

4,000 บาท ตามมาตรา 62

 12. ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือ

ใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ขายปุย 

ตามมาตรา 25

 ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกนิ 4,000 บาท 

ตามมาตรา 62

 13. ผู  รับใบอนุญาตประสงคที่จะขอยาย

สถานที่ขายปุยเคมี หรือสถานที่เก็บปุยเคมี ใหแจง

เปนหนงัสอืตอพนกังานเจาหนาทีภ่ายใน 15 วนันบัแต

วันยาย ตามมาตรา 26

  ผู  ฝ  าฝ นต องระวางโทษปรับตั้ งแต  

4,000 บาท ถึง 20,000 บาท ตามมาตรา 59

 14. ผู รับใบอนุญาตประสงคจะเลิกกิจการ 

ตองแจงเปนหนงัสอืใหพนกังานเจาหนาทีท่ราบภายใน 

15 วัน และตองจําหนายปุยท่ีเหลือใหหมดภายใน 

60 วัน ตามมาตรา 27 และ 28 นับแตวันเลิกกิจการ

  ผู ฝ  าฝ นต องระวางโทษปรับต งแต  

4,000 บาท ถึง 20,000 บาท ตามมาตรา 59
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 15. ผูรับใบอนุญาตตองอํานวยความสะดวก

ตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา 

44 ไดแก

  15.1 ตรวจสถานที่ประกอบกิจการใน

ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือ

เวลาทําการ

  15.2 คนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ 

เมื่อมีเหตุสงสัยวามีการกระทําความผิด เพ่ือตรวจคน

ปุย และยึดหรอือายดัปุย ภาชนะหรอืหบีหอ เครือ่งมอื 

เครื่องใช หรือเอกสารที่เกี่ยวของ

  15.3 นําปุ ยหรือวัตถุที่สงสัยปริมาณ

พอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ

 ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน 

และปรับไมเกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 56

 16. ผูรับใบอนุญาตที่ไมปฏิบัติตามพระราช

บัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตามมาตรา

49 และ 52 ดังนี้

  16.1 สัง่พกัใชใบอนญุาตโดยกาํหนดครัง้ละ

ไมเกิน 120 วัน

  16.2 สั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษา

ถึงที่สุดก็ได

  16.3 สั่งถอนการพักใชใบอนุญาตเมื่อได

ปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ได

 17. ผูรับใบอนุญาตที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบ

อนุญาต จะขอใบอนุญาตใดๆ ไมไดจนกวาจะพน

กําหนด 2 ป และใหจําหนายปุยเคมีที่คงเหลืออยูให

หมดภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดทราบคําสั่ง ถา

จําหนายไมหมดใหขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอ่ืน

ตามที่อธิบดีเห็นสมควร เงินที่ขายปุยไดหักคาใชจาย

แลว ตองคืนใหเจาของปุยตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง 

และมาตรา 54

 18. ผูรบัใบอนญุาตทีป่ฏบิตัไิมถกูตองเก่ียวกับ

ฉลากภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมี หรืออื่นๆ ที่พึง

ปฏิบัติใหพนักงานเจาหนาที่สงหนังสือเตือนใหปฏิบัติ

ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมสามารถ

ปฏิบัติตามคําเตือนใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ

เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

ตอไป ตามมาตรา ๔๘

  ผู  ฝ  าฝ นต องระวางโทษปรับตั้ งแต  

๔,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา 59

 19. การโฆษณาขายปุยเคมี ตามมาตรา 43 

จะตอง

  19.1 ไมแสดงสรรพคณุอันเปนเทจ็หรอืเกิน

ความเปนจริง

  19.2 ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนปุยหรือ

สวนประกอบของปุยซึ่งไมเปนความจริง

  19.3 ไมมีการรับรองหรือยกยองปุยโดย

บุคคลอื่น

  ผู ฝ าฝ นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

6 เดือน หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ ตามมาตรา 72/1

 20. การขายปุยเคมมีาตรฐาน ใหสงัเกตปุยเคมี

มาตรฐานที่ไดรับแบบแจงแลวตองแสดงหมายเลข

แบบแจง ที่ดานซายของฉลากปุยวา “ใบรับแจงเลขท่ี 

ปฐ. ***/ป พ.ศ.) (กรมวิชาการเกษตร)*

 21. การขายปุยเคมีธาตุอาหารรองและธาตุ

อาหารเสริม ใหสังเกตปุยเคมีธาตุอาหารรองและธาตุ

อาหารเสริม ที่ไดรับแบบแจงแลวตองแสดงหมายเลข

แบบแจงท่ีดานซายของฉลากปุยวา “ใบรับแจงเลขท่ี รส. 

***/ป พ.ศ. (กรมวิชาการเกษตร)”
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หนาที่ผูขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
 ผูขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

 ตองรูกฎระเบียบปฏิบัติตามพระราชบญัญตัิ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม

ดังนี้

 1. การจําหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ตองมีใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

ตามมาตรา 23 

 ผู  ฝ  าฝ นต องระวางโทษจําคุกไม  เ กิน 

2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับตามมาตรา 73

 2. กรณใีบอนญุาตสญูหาย ลบเลอืน หรอืชาํรุด

ในสาระสําคัญใหขอใบแทนภายใน 15 วัน นับแตที่

ทราบการสูญหาย ลบเลือนหรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ตามมาตรา 30

  ผู ฝ าฝ นตองระวางโทษปรับไม เกิน 

10,000 บาท ตามมาตรา 81

 3. ผู ขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรตอง

แสดงใบอนุญาตไวในที่ เป ดเผย และเห็นไดง าย 

ตามมาตรา 31

  ผู ฝ าฝ นตองระวางโทษปรับไม เกิน 

10,000 บาท ตามมาตรา 81

 4. การซื้อผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทางการ

เกษตรไวจาํหนาย ควรมใีบกํากับสนิคาเพือ่ทราบแหลง

ที่มาของสินคา ไวใชในกรณีที่มีการดําเนินคดี

 5.  ผูไดรับใบอนญุาตมไีวในครอบครองซึง่วัตถุ

อันตราย ตองจัดรานใหเปนไปตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการ

ผลิต การนําเขา และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 

2547 ตามมาตรา 20(1) และ (2) ดังนี้

  5.1 จัดวางวัตถุอันตรายแยกจากสินคา

ประเภทอื่น

  5.2 จัดแยกวัตถุอันตรายที่จําหนายตาม

ประเภท และตองพนจากมือเด็ก

  5.3 วัตถุอันตรายที่วางจําหนายตองอยูใน

ภาชนะเดิมของผูผลิต

  5.4 จัดให มีวัสดุที่มีสมบัติดูดซับของ

เหลวได เชน ขี้เลื่อย ทราย เปนตน

  5.5 จัดใหมีสบู  นํ้า ไวใหผู สัมผัสวัตถุ

อันตรายใชชําระลาง

  5.6 จดัใหมรีะบบปองกันกําจดักล่ิน ละออง 

ไอระเหยสวนของวัตถุอันตราย

  5.7 จัดใหมีผูควบคุมการขายซึ่งผานการ

อบรมความรู ด านวัตถุอันตรายตามหลักสูตรท่ี

กรมวิชาการเกษตรกําหนด

  ผู ฝ าฝ นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับตามมาตรา 71

 6 .  ห  ามจํ าหน  าย วัตถุอั นตรายปลอม 

ตามมาตรา 45(1)

  ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 7 ป 

หรือปรับไมเกิน 700,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ตามมาตรา 75 ถาเปนการกระทําโดยประมาทตอง

ระวางโทษปรับไมเกิน 500,000 บาท ตามมาตรา 75 

วรรคสอง

 7. หามจําหนายวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 

ตามมาตรา 45(2)

  ผูฝาฝนมโีทษตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ 

5 ป หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือท้ังจําทั้ง

ปรับตามมาตรา 76 ถาเปนการกระทําโดยประมาท

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 400,000 บาท ตาม

มาตรา 76 วรรคสอง



30 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 8. หามจําหนายวัตถุอันตรายเส่ือมคุณภาพ 

โดยเฉพาะวัตถุอันตรายที่ผลิตมาแลวเกินกวา 2 ป 

มีโอกาสที่จะเปนวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ ตาม

มาตรา 45(3)

  ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป 

หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ตามมาตรา 77 ถาเปนการกระทําโดยประมาทตอง

ระวางโทษปรับไมเกิน 80,000 บาท ตามมาตรา 77 

วรรคสอง

 9. หามจําหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ที่ไมไดขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 45(4)

  ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป 

หรือปรับไมเกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ตามมาตรา 78

 10. หามจําหนายวัตถุอันตรายที่ไมติดฉลาก

หรอืฉลากไมระบเุลขทีท่ะเบยีน และวนั เดอืน ป ทีผ่ลิต 

ตามมาตรา 50

  ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ 6 เดอืน 

หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ตามมาตรา 83 ถาเปนการกระทําโดยประมาทตอง

ระวางโทษปรับไมเกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 83 

วรรคสอง

 11. หามมใิหผูขายวตัถอุนัตรายทางการเกษตร 

มวีตัถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที ่4 ไวในครอบครอง 

ตามมาตรา 43

  ผูฝาฝนตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ 10 ป 

หรือปรับไมเกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ตามมาตรา 74

 12. ผู ประกอบการคาจะตองอํานวยความ

สะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการ

ตามกฎหมาย ตามมาตรา 54

  ผู ฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 

เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 86

 เราจะเห็นไดวาผู คาขายมีกฎหมายควบคุม

ชัดเจน ปญหาคือวันน้ีมีผู คาขายของท่ีกฎหมายคุม

ไมถึง จึงขาดคนดูแล เกษตรกรเองจึงควรชวยกัน

สนับสนุนส่ิงที่ถูกตอง อะไรที่ไมถูกตองหลอกลวง 

ก็ไมควรสนับสนุน เราหวังวาทุกฝายในวงการเกษตร

จะไดรวมกันสรางมาตรฐาน และมีสํานึกรับผิดชอบ 

มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม วงการเกษตรของเราก็

จะเจริญรุงเรื่อง
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ตามติดทิดบวน

 ในฐานะนักถายทอดเทคโนโลยีอยางผม ซึ่งจัดรายการผานสื่อ

วิทยุและโทรทัศนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันซึ่งถายทอดผานยูทูบทาง 

www.tidbuan.com ผมก็มีแฟนรายการซึ่งเปนแฟนคลับตามสมควร 

วนัหนึง่ผมมคีวามจาํเปนตองไปจับจายใชสอยในหางสรรพสินคาแหงหนึง่

ชานเมืองกรุงเทพมหานคร ขณะที่ผมเดินอยูในหาง ก็มีชายคนหน่ึงเขา

มาทักทายและถามวา “ใชอาจารยบวนไหมครับ” ผมตอบวา “ใช” จาก

นั้นก็มีการพูดคุยกันจนที่สุดเราสองคนก็ตกลงน่ังรับประทานอาหารรวม

กัน เพื่อพูดคุยกันถึงความรูทางดานการเกษตร และที่สุดผมก็ไดรับการ

เชิญชวนใหไปเที่ยวชมบานซึ่งอยูริมแมนํ้าทาจีน เนื้อท่ีประมาณ 3 ไร

เห็นจะได

 เมือ่ผมไดไปชมบานกม็ีความประทบัใจในบานหลังนี้ เปนบานที่

อยูรมิแมนํา้ทาจนีฝงตะวนัตก ในอดตีบานหลังน้ีเปนคานเรือ (ทีซ่อมแซม

เรือ เขาจะเอาเรือมายาดวยชันเพื่อซอมแซมกันร่ัว) จึงมีพื้นที่เวาเขามา

บริเวณขางบาน บานหลังนี้เปนบานสองชั้น ชั้นลางสูงโปรง มีเทอเรสอยู

ริมชายนํ้า ประกอบไปดวยศาลาริมแมนํ้าขนานกับเทอเรส และศาลาริม

บอขางบาน และโรงรถอีก 1 หลัง เมื่อแรกเร่ิมที่ผมไปเมื่อหลายปกอน 

ลกูสาวยงัเปนเดก็เลก็ จนปจจบุนัสอบเขามหาวทิยาลยัมหดิล ทีบ่านหลงั

นี้จึงมีความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ไปตามกาลเวลา 

โดย...ทิดบวน บางปลามา
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 เมือ่แรกท่ีผมไปรอบบานจะมตีนไมหลากหลาย 

เจาของบานจะปลูกตนไมตามใจปรารถนา ถูกบางผิด

บาง เปนไปตามธรรมชาติและความตองการของ

เจาของ แตอาจไมถูกตามหลกับาง ผมก็คอยๆ แนะนํา 

ใหสนใจวาพชืชนดิไหนตองการสภาพแวดลอมอยางไร 

สวนเจาของสวนจะตัดสินใจอยางไรก็สุดแทแตเขา 

ขณะนัน้เจาของอาศัยอยูกรงุเทพฯ และมาทีส่วนเฉพาะ

สุดสัปดาห โดยมีคนสวนพรอมสุนัขสองตัวอยูประจํา 

 ผมเริ่มได รับคําถามว ามี พ้ืนที่และสภาพ

แวดลอมแบบนี้จะใช พื้นที่นี้หารายไดได อยางไร 

(ลืมบอกไปวาเจาของสวนผูชายทํางานบริษัทเอกชน 

สวนภรรยาเปนแมบาน ลาออกจากงานมาดูแลลูก) 

ผมแนะนําว าถ าที่สวนมีธรรมชาติริมแม นํ้าและ

มบีานแบบนีป้ระกอบกับอยูหางจากกรงุเทพฯ แคเพยีง

ไมเกิน 30 กโิลเมตร นาจะทาํเปนมนิิรสีอรท โดยใหคน

มาชืน่ชมธรรมชาต ิใหรบัเปนคณะเลก็ๆ แคเพยีงไมเกนิ 

10-15 คน และเลือกเฉพาะกลุมคนที่มีคุณภาพโดยใช

บานที่มีอยูเปนที่อยูอาศัยพักผอน รับเฉพาะวันศุกร 

เสาร อาทิตย โดยใหคณะเขาพักเย็นวันศุกร และเสาร 

และกลับวันอาทิตย อยางนี้ก็จะมีรายไดทุกสัปดาห

แนนอน แตตวัเจาของตองรกังานบรกิาร ลกัษณะตนไม

ที่ปลูกตองปลูกเพื่อประดับพื้นที่ใหสวยงาม เพื่อการ

ถายภาพที่ระลึก และชื่นชมในความงดงาม แรกๆ มี

ทีทาเหมือนจะทํา แตที่สุดก็ไมไดทํา 

 ผมเองก็ไมไดไปมาหาสูเสียนานจนเมือ่เรว็ๆ น้ี 

จึงไดรับการชักชวนอีกคร้ัง ผมเห็นความเปล่ียนแปลง

ของพื้นที่จากอดีตที่ผานมา และเห็นวาเจาของเริ่ม

สบัสน กบัพืน้ท่ีวาจะทําอะไร สภาพตนไมเปลีย่นแปลง
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ไป ตนไมอยางหกูระจง จากตนเลก็เริม่ใหญโตคลมุพืน้ท่ี

จนเปนอุปสรรคกับพืชอื่น สอบถามไดความวา

อยากจะขายในราคา 30 ลานบาท ดูตัวเลข 30 ลาน 

อยางผมก็ตองบอกวาเกิดอีกหลายชาติก็ไมมีปญญา 

แตสําหรับระดับเศรษฐีในเมืองไทย 30 ลาน เทียบกับ

บรรยากาศและสถานที่แบบนี้ตองถือวาคุมคา เพราะ 

30 ลาน สําหรับเศรษฐีบางคนแคเศษเงิน ตบแตง

สถานที่อีกนิดหนอยสวรรคนอยๆ อยูริมแมนํ้าทาจีน

แนนอน

 ผมแนะนําวาอยาหมกมุนอยูกับการที่จะขาย 

เพราะจะทําใหไมเกิดการพัฒนาและอยูอยางไมเปนสขุ 

ตองคิดเสียใหมคิดวาจะอยูเปนบานของเรา แตถาวัน

หนึง่ใครจะซือ้เรากเ็อาเงนิสวนหนึง่ไปหาทีใ่หมทดแทน

ของเดมิ สวนทีบ่านนีจ้ะเปนของใครใหเจาทีเ่จาทางเปน

ผูตัดสินเอง

 วันนีล้กูสาวสอบเขามหาวทิยาลยัมหิดลได อยู

ไมไกลบานนัก ทั้งสามชีวิตยายจากกรุงเทพฯมาอยูที่

บานสวนเตม็ตวั จากอยูสดุสปัดาหกก็ลบัทางกนัโดยอยู

บานนี้จันทร-ศุกร และอยูกรุงเทพฯเสาร-อาทิตย เมื่อ

ปรึกษาผม ผมแนะนําวาใหลืมเรื่องขาย แตถาใครซื้อก็

ขายไมยึดติด ใหปรับปรุงสถานที่และบริเวณใหดี โดย

แนะนําใหฟนฟูบอน้ําเล็กๆ ขางบานใหสวยงาม และ

บอใหญขางบานที่เปนคานเรือ ใหกั้นเขื่อนเพื่อใหมีนํ้า

เตม็ตลอดเวลา ใหเอาเรือไมลงน้ําเพราะเรือจะสญูเสยี

ความเปนเรือหากอยูบนบก บริเวณขางบานแนวรั้วใช

ไทรเกาหลีปลูกใสกระถางวางเรียงใหไดบรรยากาศ

ความสดชืน่ และยงัเปนการปกปดความไมงามของขาง

บานไดอีกดวย 

 สวนบริเวณริมนํ้าใหรักษามะมวงริมนํ้าไวเพื่อ

ความรมเงาและบงัแดดตอนบายสาดสองสวนซุมไมริม

นํา้ใหปลกูไมหอม เชน ชมนาด (ชาํมะนาด) เรยีกไดสอง

อยาง ซึ่งเปนไมหอมยามเย็น จะหอมเหมือนกลิ่น

ใบเตย และกระดังงาจีนหรือการเวกเปนไมเลื้อยที่มี

กลิ่นหอมตอนเย็นเหมือนกัน

 ขางบานมีบอใหใสนํ้าใหเต็มปลูกไมนํ้า เชน 

กกรม กกอียิปต อเมซอนใบกลม อเมซอนใบพาย 

คลาแดง คลาเขียว วางไวบริเวณขอบบอ ในบอให

ปลอยปลาตามธรรมชาติ เชน ปลาตะเพียน ปลานิล 

โดยมีไมนํ้าอยูชายตลิ่ง เชน ผักบุง นํามาใชเปนอาหาร

ปลาได ถาไมกลาจับปลามาขายหรือกินก็ใหเหมาบอ

กับใครไปก็ได หรือจะไมขายก็ตามใจ แคโยนอาหาร

ปลาใหก็เพลิดเพลินมิใชนอย 
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 ริมบอจนถึงริมรั้วขางบานใหปลูกเปนบริเวณ

จัดสวน ปลูกไมดอกไมประดับ เชน ชวนชม ลีลาวดี 

เปนตน ตามความเหมาะสมคละเคลากบัไมใหญทีม่อียู

ดั้งเดิม สวนมะมวงที่สูงใหญปลอยตามธรรมชาติหรือ

ตัดยอดที่สูงใหเตี้ยลง ตัดแตงเสียหนอยใหลูกใหผล

สบาย บริเวณจากประตูเขาสวนถึงตัวบาน ใหจัดเปน

โซนสวนกินได ริมรั้วใหปลูกกลวยใหเต็มตลอดแนว 

พื้นที่ที่เหลือ ใหปลูกมะละกอ ฝรั่ง ทั้งกลวย มะละกอ

ฝรั่งจัดเปนพืชเงินเดือน และอีกสวนหนึ่งใหปลูกพืช

สวนครัวกระถาง เชน ตะไคร กระเพรา โหระพา 

สะระแหน แมงลัก ที่สําคัญตองจัดการบริเวณใกลๆ 

บานใหโลงเตยีน เพือ่ความปลอดภยัจากสตัวมพีษิ สรุป

วาที่บานจะมีไม 3 ด คือ ปลูกไวดม ปลูกไวดู และปลูก

ไวได (ไดกิน ไดขาย) 

 บานคือวิมานของเรา ขอใหดูแลบานใหอยู

ในสภาพ และจัดบริเวณบานใหสวยงามดี บานก็

เปนสวรรค ใครจะซื้อไมซื้อตามใจ ขอใหขณะอยูมี

ความสุขทุกวัน เพราะทุกคนในบานรักกัน เทานั้น

ก็พอ  

ไวได (ไดกิน ไดขาย) 
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ภาษาเกษตรประจําฉบับ

โดย... ทิดบวน บางปลามา

 ภาษาเกษตรฉบับนี้เสนอคําวา ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพในหนังสือคูมือรานคาปจจัย

การผลิตทางการเกษตร ซึ่งจัดพิมพโดยหาสมาคมคือ สมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการคา

ผูผลิตปุยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย ระบุวา

 พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดให

คํานิยามปุยเคมีเสื่อมคุณภาพไวอยางครอบคลุมทั้งเหตุและผลดังนี้

 ปุยเคมเีสือ่มคณุภาพ หมายความวา ปุยเคมทีีล่วงอายุหรอืถกูกระทบกระเทอืนดวยปจจยัใดๆ อนัทําให

เสื่อมคุณภาพ โดยธาตุอาหารลดนอยลง หรือเปลี่ยนสภาพไป

 จากคํานิยามของพระราชบัญญัติปุยฯ การเสื่อมคุณภาพ คือ

 1. ธาตุอาหารลดนอยลง

 2. เปลี่ยนสภาพไป การเปลี่ยนสภาพไป คือ การที่สมบัติทางกายภาพของปุยปลี่ยนแปลงไป

 ดังนั้นคุณภาพของปุยเคมี (ตามนิยามของกฎหมาย) จึงหมายถึง ปริมาณธาตุอาหารในปุยและสมบัติ

ทางกายภาพของปุย

สวนสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพ คือ
 1. ลวงอายุ คือ เปนปุยที่เก็บไวนานจนหมดอายุ ไมอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชงาน หรือ

 2. ถูกกระทบกระเทือนดวยปจจัยใดๆ คือ ไดรับการกระทําจากปจจัยภายนอกตางๆ ที่เกิดขึ้นเสมอๆ 

ไดแก การกระทบกระแทกโดยแรง การเสียดสีกันเองของเม็ดปุยหรือเม็ดปุยกับของแข็งอื่นๆ การถูกกดทับ

โดยของหนักมาก หรือการซอนทับกันเปนเวลานานๆ การอยูในที่ที่ไดรับแสงแดดโดยตรง หรือการอยูในที่ที่มี

ความชื้นสูง หรืออยูในที่ที่มีความรอนสูง ฯลฯ

 ที่กลาวมาทั้งหมดในขอนี้เพื่อใหทราบวาการเสื่อมคุณภาพคืออะไร มีอะไรเปนตนเหตุ

 เมื่อรูอยางนี้แลัวก็อยาใชปุยเคมีเสื่อมคุณภาพนะจะ
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โดย...หานหิวโหย...!

ºŒÒ¹áÁ‹ & Êàµç¡µÑÇ¾‹Í 
 จากปากชองมา...เจาลมืสญัญาสองเราเมือ่สายัณหกอนเคยรกัใจภกัดิไ์มเปลีย่นผันทาํไรใกลกนัจนตะวนั

ตกดินกลับบานเดินเคียงสําเนียงไดยินไมเลนลิ้นรักสิ้นดินฟา

 จากนองสามป...อยูวงดนตรีหาเงินมาหมั้นขวัญตาวิหคกลับคอนดังพี่ยอนกลับนาโอนองแกวตาสัญญา

เขาคอยเจาอยูแหงไหนหัวใจเลื่อนลอยพี่บุญนอยหลงคอยทั้งคืน 

 เจาลมืรอยรกั…ทีพ่ีส่ลกัฝงรกัใหทรามชืน่ เจาแปรไป หัวใจเหมอืนถูกปนแทบลมทัง้ยืน สะอืน้อกตรมจาก

ไรไปหา เงินตราชวดชมวิมานพี่ลมลืมสัญญาเมื่อสายัณห…

 เพลงสัญญาเมื่อสายัณห ประพันธเพลงขึ้นโดย ธงชัย เล็กกําพล (เล็กกัมพล) ซึ่งแตงให สัญญา พร

นารายณ เปนผูขบัรองจนดังระเบิด โดยเฉพาะหลายทานทีม่อีายหุกสบิข้ึนไปคงจะรูจกัและเคยแหกปากรองเพลง

นี้กันไดเปนอยางดี เพลงนี้ไดโดงดังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2511 แมในปจจุบันนี้ก็มีนักรองวัยรุนทั้งลูกกรุงและลูกทุงอีก

หลายคนไดนํามาขับรอง อาทิ ไท ธนาวุฒิ และสันติ ดวงสวาง เปนตน เมื่อกลาวถึง ธงชัย เล็กกัมพล หรือที่

คนในวงการเรียกกันวาหมอธงชัยทานเปนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) 

ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เสนทางในวงการลูกทุงไทยของ

หมอธงชยัคอนขางแตกตางจากนกัแตงเพลงลกูทุงคนอ่ืนอยูมาก เพราะหมอธงชยัมาจากครอบครัวทีม่ฐีานะคอน

ขางดี โดยครอบครัวของหมอธงชัยเปนคนจีนในตลาดสวนแตง จ.สุพรรณบุรี จึงไดรับการศึกษาที่ดี และสามารถ

เขาเรยีนระดบัปรญิญาตร ีท่ีคณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล โดยระหวางเรยีนกไ็ดหารายไดพเิศษดวยการแตง
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เพลงใหกับนักรองลูกทุ ง โดยเฉพาะนักรองวงพร

นารายณ และมีเพลงที่สรางช่ือเสียงใหเขามากมาย 

เชน สัญญาเมื่อสายัณห (สัญญา พรนารายณ) ทหาร

บกพายรัก (สัญญา พรนารายณ) รักขามโขง (แหวน

เพชร วงทอง) ไรออยคอยรัก (แหวนเพชร วงทอง) ครู 

ปกส. (แหวนเพชร วงทอง) เผลอใจรัก (ยอดรัก สลักใจ) 

สัญญา 5 ป (สายัณห สัญญา) ลารักจากสวนแตง 

(สายณัห สญัญา) เสยีงครวญจากสวนแตง (น้ําออย พร

วเิชยีร) ฯลฯ เมือ่กอนจะเขาใจผดิเสมอวา เพลงสัญญา

เมื่อสายัณหเปนเสียงรองของ พี่เปา สายัณห สัญญา 

เนื่องจากว านํ้าเสียงของทั้งสองทานในสมัยนั้น

คลายคลึงกันมาก แฟนเพลงลูกทุงเองตางก็สับสนวา 

สายณัห สญัญากับสัญญา สายณัห คอืคนๆ เดยีวกนั

จนกระทัง่ คณุสัญญา สายณัห ไดเปลีย่นชือ่ในการรอง

เพลงมาเปน สัญญา พรนารายณ ความสับสนน้ีจึง

หายไป

 หานหิวโหย ไดฟงเพลงนี้ทีไรทําใหคิดถึง

ปากชองทุกครั้ง ไมวาจะรองคาราโอเกะตอนเดินทาง

ทองเทีย่ว หรอืรองคาราโอเกะตอนเมาในกลุมเพือ่นฝงู 

และจําไดวาสมัยเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ชวง

ปดเทอมนักศึกษาขอนแกนจะเหมารถบัสกลับเขาสู

กรุงเทพฯ โดยจะกินเหลาและรองรําทําเพลงกันอยูทาย

รถเหมือนกับฉิ่งฉาบทัวร เพลงสัญญาเมื่อสายัณห 

จะถกูบรรดาขีเ้มาหลงัรถบสัแหกปากรองทุกครัง้เมือ่รถ

ไดเดนิทางมาถงึตลาดปากชอง ในอดตีทีป่ากชองยงัไม

เจรญิก็จะมเีพยีงแตเกษตรกรชาวไรขาวโพดเทานัน้ แต

ในปจจบุนัปากชองเจริญรุงเรืองจนกลับกลายเปนเมอืง
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ทีเ่ศรษฐีมกีะตงัค แหกันมาซือ้ท่ีดินทีเ่คยเปนไรขาวโพด 

เปลี่ยนมาเปนบานพักตากอากาศและรีสอรทเกิดข้ึน

มากมาย เมื่อกลาวถึงปากชองทุกคนก็ตองรู จัก 

วนอุทยานแหงชาติเขาใหญ ฟารมโชคชัย และไร

สวุรรณวาจกกสกิิจ (ศูนยวิจยัขาวโพดและขาวฟางแหง

ชาต)ิ ซึง่หลายคนทีเ่ดินทางจะกลบัเขากรงุเทพฯจะตอง

แวะซือ้ผลติภณัฑทีข่ึน้ชือ่คอื “นํา้นมขาวโพด” สาํหรับ

ความเปนมาของไรสุวรรณนั้น เริ่มมาจากในป พ.ศ.

2508 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับมอบไร 

“ธนะฟารม” ซึง่เดิมเปนไรของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์

ธนะรัชต อดีตนายกรัฐมนตรี จากกรมธนารักษ 

กระทรวงการคลัง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร จึงได

จัดตั้งเปนสถานีฝกนิสิตเกษตร ชื่อวา “สถานีฝกนิสิต

เกษตรสุวรรณวาจกกสิกิจ” เพื่อเปนเกียรติแกหลวง

สุวรรณวาจกกสิกิจ ปฐมอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร โดยมี ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ เปน

หัวหนาสถานีคนแรก และใหสังกัดอยูกับคณะเกษตร

ตอมาในป พ.ศ. 2509 มลูนิธริอกกีเ้ฟลเลอร ไดใหความ

ชวยเหลอืโครงการขาวโพดและขาวฟางในประเทศแถบ

เอเชีย (Inter-Asian Corn and Sorghum Program) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดร วมมือกับกรม

กสิกรรม (กรมวิชาการเกษตรในปจจุบัน) ดําเนินการ

วิจัยและพัฒนาขาวโพดและขาวฟางภายใตความชวย

เหลือของมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอรโดยใชพื้นที่ของสถานี

ฝกนิสิตเกษตรสุวรรณวาจกกสิกิจแหงนี้เปนศูนยกลาง

การปฏิบัติงาน ซึ่งตอมาไดจัดตั้งข้ึนเปน ศูนยวิจัย

ขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 

2512 โดยสังกัดอยูกับสํานักงานอธิการบดี มีนาย

อัญเชญิ ชมภโูพธ์ิ ซึง่เปนหัวหนาสถานีฯ ดํารงตําแหนง

ผูอาํนวยการศนูยวจิยัขาวโพดและขาวฟางแหงชาตดิวย
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ในป พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้ง

สถาบนัวจิยัและพฒันาแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

ขึ้น ทั้งศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ และ

สถานีฝกนิสิตเกษตรสุวรรณวาจกกสิกิจไดโอนยายมา

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร สถานีฝกนิสิตเกษตรสุวรรณวาจกกสิกิจ 

ไดเปล่ียนชื่อเปน “สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ” 

เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น คือการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการผลิตพืชไรเศรษฐกิจของประเทศ แตก็ยังคง

งานฝกนสิิตซึง่เปนภารกิจหลกัไวตอมาในป พ.ศ. 2535 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้ง “สถาบันอินทรี

จันทรสถิตย  เพื่อการค นคว าและพัฒนาด าน

พืชศาสตร ” ซ่ึงเป นสถาบันวิจัยเฉพาะทางขึ้น 

ทั้งศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ และสถานี

วิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ ก็ไดโอนยายมาสังกัดสถาบัน

อินทรีจันทรสถิตยฯ

 ปากชองจัดเปนท่ีทองเที่ยวพักผอนของผูที่

ต องการสูดโอโซนใหเต็มปอด และระยะทางจาก

กรงุเทพฯ กไ็มไกลมากเกนิไปนกั เราสามารถใชเวลาขบั

รถยนตประมาณสองชั่วโมงคร่ึงก็ถึงแลว อีกท้ังท่ี

ปากชองจะมรีานอาหารอรอยมากมายหลายราน จาก

การเดนิทางของหานหวิโหยไปปากชองในคร้ังน้ี อยาก

จะขอแนะนํารานอาหารเกาแกรานหนึ่งที่มีอายุไม

ตํ่ากวา 30 ป ซึ่งหานหิวโหยมักจะแวะชิมในชวงขาขึ้น

จากกรุงเทพฯเสมอ รานที่แนะนําใหแวะชิมคือราน

อาหาร “บานแม & สเต็ก” ในอดีตมีชื่อวารานอาหาร 

“บานแม” ที่จัดไดวารานนี้เปนรานที่ขาวแกงอรอย

ที่สุดในยานนี้ จนเปนที่กลาวขานกันวาที่นี่เปนรานที่มี 

“ขาวสวย-แกงรอน” โดยเฉพาะอยางย่ิงรานนี้จะใช

ขาวหอมมะลิ จากจังหวัดสุรินทรเทานั้น สําหรับท่ีตั้ง

ของรานอาหารบานแม จะอยูตรงกันขามสถานีวิจัย

สุวรรณวาจกกสิกิจ หรือไร สุวรรณ ถ าท านเดิน

ทางมาจากกรุงเทพฯ พอขับรถเลยอําเภอกลางดงมา

ไมไกลมากนกั ใหทานสงัเกตปายขางทางซายมอืทีบ่อก

ถึงรานอาหารบานแม เปนระยะมาตลอด ใหชดิซายเขา

ไวเพราะใกลจะถึงรานอาหารบานแมแลว และใหสงัเกต

มองทางขวามอืประกอบดวยถาทานเหน็ประตทูางเขา

ไรสวุรรณ กเ็ปนอนัวาถงึทีห่มายปลายทาง หนารานจะ

มรีปูปนววัการตูนตวัใหญยนือยูหนาราน พรอมปายชือ่

รานขนาดใหญใหเห็นอยางชัดเจน ปจจุบันไดเพิ่มเมนู
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สเต็กขึ้นมาอีกดวย จึงมีชื่อรานวา “บานแม & สเต็ก” 

หรอืบางคนทีต่ดิใจในความนุมอรอยของสเตก็จนไดรับ

สมญานามวา “สเตก็ตัวพอ” รานบานแมจะเปดบรกิาร

อาหารตั้งแตหกโมงเชาไปจนถึงสี่ทุม ใครท่ีชอบขาว

สวย-แกงรอน เปนอาหารมื้อเชารับรองไมผิดหวัง ที่นี่

มีกับขาวหลากหลายเมนูใหทานไดเลือก สามารถสั่ง

แบบตกัราดขาวสวยรอนๆ ดวยกบัขาวอยางเดยีวหรือ

สองอยางก็ได หรือถามากนัหลายคนตองการตกักบัขาว

ใสเปนถวยๆ ก็ได ทําใหไดลิ้มรสอาหารไดหลายชนิด 

ในวันที่หานหิวโหยแวะชิมขาวแกงเปนชวงเชาเวลา

ประมาณหกโมงครึ่ง ซึ่งหานหิวโหยจะตองเดินทางไป

จงัหวดับรุรีมัย จงึออกจากบานทีก่รุงเทพฯตัง้แตตสีีค่รึง่ 

ใชเวลาเดินทางสองช่ัวโมงพอดี นอกจากขาวแกงแลว

ยงัมกีาแฟสดเวยีดนาม ทีเ่สิรฟมาพรอมกบัฟนแสตนเลส 

ตามแบบฉบบัของเวียดนามทีต่องนัง่มองกาแฟสดหยด

ที่ละหยดจนแหงฟน ถึงจะยกฟนออกจากแกวแลวจึง

จะดืม่กาแฟได รสชาตคิวามเขมขนของกาแฟเวียดนาม

ทําใหตาสวางขึ้นมาทันที เสร็จสับกับอาหารเชาก็ตอง

ออกเดินทางตอไปจังหวัดบุรีรัมย โดยขากลับในวันรุง

ขึ้นจะตองแวะนอนคางที่ปากชองพอดี จึงทําใหมี

โอกาสที่ชิมอาหารมื้อเย็นพรอมด่ืมเบียร...เพื่อใหเขา

กับบรรยากาศที่ความหนาวเย็นไดพัดผานเขามาสูดิน

แดนปากชองแหงนี้

 หานหิวโหยไดควบเจาเกวียนนอยคูใจจาก

บุรรีมัยมาถงึปากชองกไ็ดเวลาเปรีย้วปากพอด ีเปนชวง

ที่ตะวันกําลังจะลับลานกกาก็กําลังบินกลับสูรัง พอหา

ทีน่ัง่ท่ีเหมาะกบัสหายคอเดียวกันทีร่วมเดินทางมาดวย

อีกสองคน จงึทาํใหคํา่คนืนีเ้ตม็ไปดวยความหรรษาเปน

อยางย่ิงทีไ่ดด่ืมเบยีรพรอมกับสดูโอโซนอยางเตม็ปอด

พูดคุยกับคนที่รูใจ ถึงกับวาเวลาไดผานพนไปอยาง

รวดเร็ว ดวยความเหน็ดเหนื่อยกวาสามรอยกิโลเมตร 

สิ่งแรกที่ขอจากทางรานคือ ผาเย็นคนละผืนเพื่อเรียก

ความกระชุมกระชวยใหกลับคืนมา พรอมกับเบียร

เย็นๆ จนเปนเกล็ดหิมะที่ไหลผานลําคอลงสูกระเพาะ

เย็นวาบจนเสียวสันหลังเลยทีเดียว พรอมกับเมนูเดน

ดงัทีส่ดุของทีน่ีคื่อ “ปลาตะเพยีนไรกาง” ปลาตะเพยีน

ไรกางของทีน่ีเ่ปนปลาตมเคม็รสชาตหิวานมนัเคม็ท่ีตุน

จนกางเปอยสามารถเคีย้วไดหมดทัง้ตวัไมตองกลวักาง

ปลาจะติดคอ ยิ่งถามีหอมแดงซอยและพริกขี้หนูสวน

ซอยโรยหนาบบีมะนาวลงไป รับรองแซบนวัเหลอืหลาย 

ซึ่งถาชอบรสแซบแบบน้ีก็ขอเขาไดโดยแยกหอมแดง

ซอยกับพริกขี้หนูซอยและมะนาวใสถวยมาสําหรับคน

ที่ตองการแซบ อาหารกับแกลมเมนูเด็ดที่ตามมาคือ 

“ขาหมูเยอรมัน” ขาหมูที่ร านนี้มีขนาดกําลังดีไม

เหมือนขาหมวย (หามผวนครับ) ที่บานที่มีขนาดใหญ

มาก ขาหมูเยอรมันของทางรานมีความกรอบของหนัง

หมูแบบกรอบนอกนุมใน นับเปนกับแกลมที่เขากันกับ

เบียรไดเปนอยางดี ซึ่งเปนสูตรของการดื่มเบียรของ

เยอรมันเปนที่รูกันดีในหมูคอเบียร กับแกลมที่ตามมา

อยางรวดเร็วคอื “เสอืรองไหโพนยางคํายาง” จิม้แจว 

เนื้อที่ยางมาอยูในขั้นกึ่งสุกกึ่งดิบ (medium-rare) ซึ่งมี

ความชุมของน้ําเนื้อพอสมควร ทําใหการขบเค้ียวไม

ตองออกแรงมากนกัความหวานของเนือ้ทีสั่มผสักบัลิน้

มีความกลมกลอมเปนอยางยิ่ง เจาของรานชางรูใจคอ

เบียรอยางหานหิวโหยเปนอยางดีที่ยางเนื้อมาแบบกึ่ง

สุกกึ่งดิบ เมื่อเคี้ยวเสือรองไหยางลงคอแลวก็ตองตาม
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กระดกดวยเบยีรอกีสองถึงสามอกึจะรูสกึคลองคอเปน

อยางดี สุดทายของคอเบียรที่มากันในคํ่าคืนนี้จบลง

ดวย “ไกยางทอดกรอบ” เมนูนี้เปนเมนูที่ไมเคยชิมที่

รานอาหารไหนมากอน นับวาเปนกับแกลมสําหรับคอ

เบียรและคอเหลาทีเ่ยีย่มยอดจรงิๆ ไกทีห่มกัเครือ่งจน

หอมเมือ่ยางจนแหงดแีลวนาํมาทอดกรอบจิม้กับนํา้จิม้

แจวที่มีขาวคั่วหอมๆ เปนที่ถูกปากถูกคอไดดีไมเบา 

ทําใหตองสั่งเบียรเพิ่มมาอีก 2 ขวดเปนการตบทาย

กอนกลับไปยังที่พักที่ไดจองไว ซึ่งไมหางจากราน

อาหารมากนัก สําหรับในกรณีที่ทานมีบรรดาแมบาน

หรอืกิก๊ตดิมาดวย ทีร่านนีเ้ขายงัมอีาหารท่ีเหลาบรรดา

ผูหญิงนิยมบริโภคกันมากรับรองไมผิดหวังแนนอน 

อาหารสิง่นัน้ก็คือ “แหนมเนอืง” อาหารเวยีดนามทีส่ดุ

ฮติของบรรดาสาวนอยสาว...ทัง้หลาย ซึง่มใีหเลอืกตาม

รสนิยมคือจะมีทั้ง “VT แหนมเนือง และแดงแหนม

เนือง” อีกทั้งยังมี “สมตําปูมา” ซึ่งสามารถเปนไดทั้ง

กบัแกลมของบรรดาคอแอลกอฮอล และอาหารรสนยิม

ของเหลาบรรดาแมบานดวยแตกอนออกจากรานไป

พวกเราไดบอกกบัเจาของรานวา บายวนัพรุงนีห้ลงัจาก

เสรจ็จากการทาํธรุะทีป่ากชองแลวจะแวะมาชมิอาหาร

เด็ดของรานอีกอยางหนึ่งก็คือ “สเต็กตัวพอ”

 เชาวันรุงขึ้นหานหิวโหยก็ตองไปทํากิจธุรกิจที่

ไดนัดหมายไว กวาจะเสร็จก็ไดเวลาหิวพอดีของม้ือ

เทีย่ง หานหวิโหยใชเวลาขบัขีเ่จาเกวยีนนอยซอีารวมีา

ถงึราน “บานแม & สเต็ก” กเ็ลยเวลาเทีย่งมาเลก็นอย 

นํา้ยอยกาํลงัหลัง่ออกมาพอด ีทีร่านนีม้โีตะใหเลอืกนัง่

ไดหลายบรรยากาศ มีตั้งแตบรรยากาศโซยขาวแกง 

บรรยากาศใตรมแมกไม และบรรยากาศคาวบอยมอง

ไรสุวรรณพรอมดูรถยนตที่วิ่งไปมาบนถนนมิตรภาพ 

หานหิวโหยพรอมเพื่อนไดเลือกท่ีนั่งบรรยากาศ

คาวบอยทีม่เีพลงคันทรเีปดใหฟงเบาๆ เพือ่จะไดใหเขา

กับการกินสเตก็ทีท่างรานเขียนบอกไวบนกระดานดาํวา 

“สเต็กซุปเปอรโพนยางคํา” มิรอชาสิ่งที่ขาดไมได

เพ่ือเรียกนํ้ายอยคือ เบียร... (บอกยี่หอไมไดเดี๋ยว

หมอหมานเอาเรื่องเขาขายโฆษณา) 2 ขวด สําหรับ 3 

คนกาํลงัด ีจากนัน้กข็อสัง่สเตก็มากนิ ทีร่านนีเ้ขาสัง่เนือ้
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โคขุนมาจากโพนยางคําโดยตรง ตรงท่ีเขาเขียนไววา 

“ซปุเปอรโพนยางคาํ” เพราะเขาจะคดัเลอืกเฉพาะเน้ือ

โคขุนสวนทีม่ไีขมนัแทรกระดบั 5 ขึน้ไป (beef marbling 

standards) มาใชที่รานนี้เทานั้น ตามมาตรฐานการ

เกรดเนื้อโคที่ใชกันทั่วไป ซึ่งจะแตกตางกับมาตรฐาน

การเกรดเนื้อโคพันธุวากิวของญี่ปุน ดังที่หลายทานรูดี

อยูแลวแตผูทีไ่มรูก็ทาํเนียนๆ เปนรูก็ไดเพราะไมไดกนิ

เปนประจําอยูแลว เปนอันวามื้อนี้ขอเลือกกิน “ทีโบน

สเตก็ซเูปอรโพนยางคาํ” แบบสกุนอกดิบในท่ีเรียกวา

มีเดียมแร (medium-rare) ใชเวลารอไมนานเพียงเบียร

หมดไปเพียงแกวแรกเทานั้นสเต็กจานรอนก็มาถึงโตะ 

หานหิวโหยไมรอชาเพียงโรยเกลือตามดวยพริกไทย

นิดหนอย ปาดเน้ือด วยมีดก็พอรู ว าเ น้ือฉํ่านุ ม 

พอนําเขาปาก โอ!!! นุม...หวาน...มัน...ฉ่ํา ยอดเยี่ยม

มากๆๆๆๆๆ เพื่อนที่มาดวยก็ส่ังสเต็กเนื้อสวนอื่นๆ 

มาชิม ทุกคนยกนิ้วใหและบอกวาทริปตอๆ ไปถา

ผ  านมาทาง น้ี ไม พลาดแน  ท่ีจะต องแวะที่ ร  าน 

“บานแม & สเต็ก” เพื่อความหรรษาแหงการบริโภค 

เปนอันวากวาจะไดออกจากรานก็ปาเขาไปบาย

สองโมงครึ่ง จึงไดควบเจาเกวียนนอยเดินทางกลับสูรัง

นอนที่กรุงเทพฯ พรอมกับฮัมเพลงชวงทายที่ว า 

“จากไรไปหา เงินตราชวดชม วิมานพี่ลม ลืมสัญญา

เมื่อสายัณห…” 
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ไขปญหาการเกษตรประจําฉบับ
 โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ

 จากจดหมายของคุณสุดารัตน ชัยมิ่งมงคล ท่ีเขียนมากอนอื่นตองขอชมวาไดเขียนรายละเอียดมาให

พิจารณาอยางละเอียดดีมากครับ ผมมีความเห็นดังนี้นะครับ 

 การพจิารณาตัง้ทีอ่ยูอาศยัจะกําหนดตาํแหนงทางทิศเหนอืหรอืใตใหพจิารณาวาสิง่ทีเ่ปนสาธารณปูโภค

ตางๆ คือ ถนน นํ้า ไฟ ทางไหนสะดวกกวากัน ตําแหนงบานไมควรลึกเกินไป 
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 เพ่ือไมสิน้เปลอืงในการสรางถนนเขาบาน การเดนิทอประปา ตลอดจนไฟฟา แตกไ็มใกลถนนเกนิไปเพือ่

ใหมีความเปนสวนตัว ลดมลภาวะทางเสียง  ยุงเก็บเมล็ดพันธุก็ควรใชตําแหนงใกลกันกับบาน สวนแหลงนํ้าก็คง

ตองเปนบรเิวณกลางพืน้ทีท่ีม่นีํา้ไหลผาน โดยหลักการตองจดัใหมทีางน้ําไหลเขาและทางน้ําระบายออกเมือ่เกนิ

ความตองการ จดัทางเชือ่มตอพืน้ทีเ่หนอืใต บริเวณบอควรปลูกพชืยึดแนวขอบบอ เชน มะพราว ไผ กลวย หญา

แฝกตามแนวลาดเท บอควรขุดโดยใหมีความลาดเท และมีชานบอรักษาหญาธรรมชาติหรือปลูกหญาแฝกเพื่อ

รักษาขอบบอ

 การจะทําไรนาสวนผสมเริ่มไดจากบอ คือ ในบอเลี้ยงปลา ขอบบอสรางโรงเรือนเลี้ยงไก เปด เปนตน 

บริเวณรอบพื้นที่ปลูกไมโตเร็วเปนแนวรั้วและเพื่อเปนไมใชสอย เชน สน ยูคาลิปตัส ไผ หรือจะปลูกผักไวรับ

ประทานก็ได เชน มะขาม (ใชประโยชนจากยอดออน) ชะอม ผักหวานบาน โดยพิจารณาแตละตนตามความ

เหมาะสม 

 ใหเลือกพื้นที่แนวทิศใตหรือทิศเหนือไวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรคือ ออย มันสําปะหลัง ขาวโพดเล้ียงสัตว 

สลับกันไปหรือแบงปลูกสลับแตละแปลงหมุนเวียน ควรมีถั่วมาเปนพืชปลูกสลับกับพืชไรอื่นดวย สวนดานเหนือ

หรือใตที่เลือกเปนพื้นที่ปลูกบานอยูอาศัยควรปลูกพืชผัก ไมผล ไมดอกไมประดับโดยพิจารณาดังนี้ พื้นท่ีใกล

บานดานหนึ่งเปนแปลงพืชผัก อีกดานหนึ่งปลูกไมดอกไมประดับ พืชผักที่ปลูกพิจารณา ดังนี้

 1. ปลูกผักยืนตน เชน ขี้เหล็ก แค กระถิน ชะอม ผักหวาน เปนตน

 2. ผักกึ่งลมลุก เชน ตะไคร กระเพรา โหระพา สะระแหน ขิง ขา กระชาย 

 3. ผักลมลุก เชน ผักบุง กวางตุง ผักชี ผักคะนา กะหลํ่า 

 4. ผักพื้นบานโดยแทรกในพื้นที่ปลูกไมผล  
 

 สวนไมผล ใหปลูกไมผลที่ใหผลปละครั้ง เชน มะมวง ชมพู ฯลฯ เพื่อเปนเงินเก็บประจําป ปลูกไมผลที่

เปนเงนิเดอืน เชน กลวย มะละ ฝรัง่ มะพราว เพือ่เปนเงินรายไดประจาํ โดยการปลูกควรแบงแปลงของพชืแตละ

ชนิด จะดูแลงายกวาปลูกแบบปะปนกัน ขณะไมผลยังเล็กควรปลูกพืชผักหรือผักพื้นบานเปนพืชแซม เมื่อตนโต

มีรมเงาก็ปรับไปปลูกพืชใชแสงนอย เชน หนาวัว ดาหลา ขิงแดง หรือใชพื้นที่ระหวางแถวในการเลี้ยงสัตว

โดยไมรบกวนพืชประธานที่ปลูก

 สําหรับคําถามการตัดแตงมะมวง กรณีที่กิ่งมีบาดแผล ถาหาปูนแดงไดก็ใชปูนแดงทาบริเวณที่เปนแผล 

หรอืใชสารปองกนักาํจดัเชือ้รา เชน แมนโคเซบ คารเบนดาซมิ ทาบรเิวณแผล เพือ่ปองกนัเช้ือเขาทาํลายทางแผล 

สําหรับแมลงรบกวน เชน มดแดง ใหใชผาชี้ริ้วจุมชุบกับสารปองกันกําจัดแมลง เชน คารบาริล85 หรืออื่นๆ แลว

นํามาพาดไวกับกิ่งหรือปลูกรอบตน มดแดงจะตายครับ 

มดแดงถามากเกินก็สรางปญหามาก แตถาจะใชประโยชนจากมดแดงก็อยาปราบนะครับ 

 ขอบคณุคณุสดุารตันทีส่นบัสนนุเปนแฟนรายการและขอใหกําลังใจในการสรางสวนใหประสบความสาํเรจ็

นะครับ จะทําอะไรในยุคนี้อยาลืมเรื่อง การตลาดและการบริหารจัดการที่ดีนะครับ
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