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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	จึงขอน�าภาพของดอกดาวเรืองมาให้ท่าน 
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ตัวเองและครอบครัว	นับตั้งแต่ผู้ปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพ	พ่อค้าแม่ค้าผู้ขาย

ดอกไม้	 ผู้ที่มีอาชีพร้อยมาลัย	 และดาวเรืองยังสร้างรายได้โดยการน�ามาเป็น

ส่วนผสมในการผลิตเป็นอาหารสัตว์	ผลิตยา	และเครื่องส�าอาง	ดาวเรืองเป็น

แค่ดอกไม้แต่ยังมีคุณค่าอย่างมากมาย	

	 เมื่อท่านได้เห็นดาวเรืองคราใดจะได้นึกเสมอว่า	 เราจะต้องน้อมน�า 

ค�าสอนของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิต	และพระองค์ท่าน 
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  ไม่มีปีใดที่จะเศร้าโศกเสียใจเท่าปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่
วนัที ่13 ตลุาคม 2559 เมือ่คนไทยได้รบัข่าวพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต น�้าตาคนไทย 
ไหลหลัง่ท่วมแผ่นดนิไม่มบีทเพลงใดๆ ทีจ่ะสามารถบรรยาย
ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้หมด 
  เนือ่งด้วยตลอดรชัสมยัของพระองค์ พระองค์ได้ทรง
งานหนกั ท้องไร่ ท้องนา ป่าเขาคอืท้องพระโรง พระองค์เสดจ็
พระราชด�าเนินตั้งแต่ยอดเขาสูงทางภาคเหนือ เพื่อรักษาป่า
ต้นน�้าล�าธารแก้ปัญหายาเสพติด เสด็จไปทุกภูมิภาคของ
ประเทศ มีโครงการในพระราชด�าริมากมาย
  ไม่เพียงแต่เฉพาะประเทศไทยเท่าน้ัน แม้แต ่
องค์การสหประชาชาติจัดให้มีการประชุมพิเศษ ตัวแทน 
แต่ละภูมิภาคของโลกกล่าวค�าไว้อาลัย หลายท่านกล่าวว่า 
การสูญเสียครั้งนี้มิใช่การสูญเสียเฉพาะคนไทยแต่เป็น 
การสูญเสียของชาวโลกด้วย เนือ่งจากโครงการของพระองค์
สามารถใช้ได้ทั่วโลก 
  พวกเราทุกคนจึงควรถวายความอาลัยด้วยการ

สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป

กองบรรณาธิการ
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“หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เกษตรสัญจร

มอง เห็นพระเจ้าอยู่หัว
ท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองส่อง

ใจ ตื้นตันเพียงได้มอง
พนมมือทั้งสอง ก้มลงกราบด้วยหัวใจ

มอง พระผู้ทรงเมตตา
เฝ้าดูแลประชา ทั่วอาณาใกล้ไกล

เมื่อยามอ่อนล้า หมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักน�าหัวใจ
ยึดเหนี่ยวอยู่ภายในว่าวันพรุ่งนี้ยังมีหวัง

ในหลวงของแผ่นดิน
หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่

หยดน�้า หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน
ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน

ในหลวงของแผ่นดิน
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน

ตั้งแต่เล็ก จนโตจ�าได้ทุกอย่าง
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น

ในหลวงของแผ่นดิน
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน

ตั้งแต่เล็ก จนโตจ�าได้ทุกอย่าง
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น
แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ

มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม

 เพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” แว่วมาคราใดก็ท�าให้เรากลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่ทุกครั้งด้วยความอาลัยอย่าง 

สุดซึ้ง เพลงนี้คุณวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ผู้ประพันธ์ค�าร้อง และคุณสราวุธ เลิศปัญญานุช ผู้ให้ท�านองและ 

เรยีบเรยีง ได้ถ่ายทอดความรูส้กึทีอ่ยู่ในส่วนลกึของหวัใจปวงชนชาวไทยมต่ีอพ่อหลวงของเราออกมาเป็นค�าร้อง

ได้อย่างงดงามยิ่ง นับตั้งแต่พวกเราเล็กจนโต เราได้เห็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด จนท�าให้แผ่นดิน

ไทยร่มเย็นมาจวบจนวันนี้ สมดั่งเนื้อเพลงที่ว่า “ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น” 
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 นับเป็นบุญวาสนาสูงสุดที่พวกเราได้เกิดมา

และเติบโตภายใต้ร่มพระบารม ีและมีโอกาสเป็นข้ารอง

พระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยและมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นใน

การทีจ่ะแก้ปัญหาความเดอืดร้อนของพสกนกิรชาวไทย 

จนเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมากมาย 

๔,๐๐๐ กว่าโครงการ กระจายอยู ่ทั่วทุกภูมิภาค 

ทัว่ประเทศแม้ในท้องถิน่ทรุกนัดารห่างไกล โดยเฉพาะ

ได้ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ  

ให้แก่เกษตรกรไทยไว้มากมายที่เปี ่ยมด้วยคุณค่า 

อเนกอนันต์ 

 วารสารฉบบันีจ้งึขออนุญาตน้อมน�า “หลกัการ

ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่สรุปจาก

ข ้อมูลที่ เผยแพร ่ โดยส�านักงานคณะกรรมการ 

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ มาพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้ผู ้อ ่านได้มี 

โอกาสได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพและร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณท่ีหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต ่อปวงชน 

ชาวไทย ดังนี้

“หลักการทรงงานในพระบาทสมเ ด็จ

พระเจ้าอยู่หัว”
 ๑. “ระเบิดจากข้างใน” : ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชมุชนทีเ่ข้าไป

พัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน  

แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก

 ๒. “แก้ปัญหาจากจุดเล็ก” : ทรงมองปัญหา

ในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของ

พระองค์จะเร่ิมจากจุดเล็กๆ (Micro) คือ การแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม

 ๓. “ท�าตามล�าดบัขัน้” : ในการทรงงานพระองค์

จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�าเป็นของประชาชนท่ีสุดก่อน 

ได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็

จะสามารถท�าประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะ

เป็นเร่ืองสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐานและส่ิงจ�าเป็นในการ

ประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน�้า เพ่ือการเกษตร 

การอปุโภคบรโิภค ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่

ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทาง

วิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้

ภมูปัิญญาท้องถิน่ทีร่าษฎรสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้และ

เกิดประโยชน์สูงสุด

 ๔. “องค์รวม” : ดังเช่นกรณีของ “ทฤษฎีใหม่” 
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ที่พระราชทานเป็นแนวทางด�าเนินชีวิตแก่ปวงชน 

ชาวไทย อันเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพซึ่ง

พระองค์ทรงมองอย่างเป ็นองค์รวม ตั้งแต ่การ 

ถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ 

๑๐-๑๕ ไร ่ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน�้า 

อันเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญในการประกอบอาชีพ 

เมื่อมีน�้าในการท�าการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดี

ขึ้น และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะต้องรู้จัก

วิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวม

พลังชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็ เพือ่พร้อมทีจ่ะออกสู่การ

เปล่ียนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจร  

นั้นคือแนวทางการด�าเนินงานทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี ๑, ๒  

และ ๓

 ๕. “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ”: การที่จะ

พระราชทานพระราชด�าริเพื่อด�าเนินงานโครงการใด

โครงการหนึง่จะทรงศกึษาข้อมลูรายละเอยีดอย่างเป็น

ระบบจากข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ 

แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และ

สอบถามจากราษฎรในพื้นท่ี เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ 

ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร ์

สังคม

 ๖.“การมีส ่วนร ่วม” : พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัทรงเป็นนกัประชาธปิไตย ทรงเปิดโอกาส

ให้ทุกฝ่ายทั้งสาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุก

ระดับได้เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกัน

ท�างานโครงการพระราชด�าริ โดยค�านึงถงึความคดิเหน็

ของประชาชนหรือความต้องการของสาธารณชนด้วย

 ๗. “ประโยชน์ส่วนรวม” : การปฏบิตัพิระราช

กรณียกิจและการพระราชทานพระราชด�าริในการ

พัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็น

ส�าคัญ ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า
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 “...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัว 

เพื่อส่วนรวม อันน้ีฟังจนเบื่อ อาจร�าคาญด้วยซ�้าว่า  

ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม 

อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร 

ขอให้คดิว่าคนท่ีให้เป็นเพือ่ส่วนรวมน้ัน มไิด้ให้ส่วนรวม

แต่อย่างเดยีว เป็นการให้เพือ่ตวัเองสามารถทีจ่ะมส่ีวน

รวมที่จะอาศัยได้.”

 ๘. “ประหยดั เรียบง่าย ท�าให้ง่าย” : พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประหยัดมากแม้เป็นเรื่อง 

ส่วนพระองค์ นอกจากน้ีในการพฒันาช่วยเหลอืราษฎร  

ทรงใช้หลักการด�าเนินงานด้วยความเรยีบง่ายหรอืท�าให้

ง่าย ราษฎรสามารถท�าได้เอง สอดคล้องกับสภาพ 

ท้องถิ่น โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือให้เทคโนโลยีที ่

ยุ่งยากนัก ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

“...ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ข้ึนเอง 

ตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ...”

 ๙. “ขาดทนุคอืก�าไร” : ขาดทนุ คอื ก�าไร (Our 

loss is our gain) การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะ

ก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็น

มูลค่าเงินไม่ได.้..

 จากพระราชด�ารัสดังกล่าว คือหลักการใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทย  

“การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระท�าอันมีผล

เป็นก�าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร

 ๑๐. “ความเพียร” : พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงริเร่ิมด�าเนินงานโครงการต่างๆ ใน

ระยะแรกทีไ่ม่ได้มีความพร้อมในการด�าเนินงานมากนัก 

และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่

พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย ทรงอดทนและมุ่งมั่น

ด�าเนินงานนั้นๆ ให้ส�าเร็จลุล่วงดังเช่นพระราชนิพนธ์ 

“พระมหาชนก” ซึง่พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานใน

การคดิประดษิฐ์ถ้อยค�าให้เข้าใจง่าย และปรบัเปลีย่นให้

เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย

ปฏิบัติตามรอยพระมหาชนก กษัตริย์ผู้เพียรพยายาม

แม้จะไม่เหน็ฝ่ังกจ็ะว่ายน�า้ต่อไป เพราะถ้าไม่เพยีรว่าย

ก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วย

เหลือมิให้จมน�้า

 ๑๑. “เศรษฐกิจพอเพียง” : เป็นปรัชญาท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราช

ด�ารัสชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิต แก่พสกนิกร 

ชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้ด�าเนินไปบน “ทางสาย

กลาง” และเมื่อภายหลังได้ทรงย�้าแนวทางการแก้ไข 

เพือ่ให้รอดพ้นและสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและ

ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ
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 ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็น

ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ

ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารให้

ด�าเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค

โลกาภิวัตน์ “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอ

ประมาณ ความมเีหตมุผีล รวมถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

มีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผล 

กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอก

และภายใน ทั้งน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ

รอบคอบ และความระมดัระวัง ในการน�าวชิาการต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผน และการด�าเนินการทุกขั้นตอน 

ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน 

ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ 

นักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรมและความ

ซื่อสัตย์สุจริต ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 

มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ

พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่าง

รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

 ๑๒. “ไม่ติดต�ารา” : หลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะการพัฒนา 

ที่อนุ โลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาของชุมชน 

เป็นการใช้ต�าราอย่างอะลุ ่มอล่วยกัน ไม่ผูกติดกับ

วชิาการและเทคโนโลยทีีไ่ม่เหมาะสม คอื “ไม่ตดิต�ารา”

 ๑๓. ทรงให้”ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” : 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจถึงธรรมชาติ 

และต้องการให้ประชาชนใกล้ชดิกบัทรพัยากรธรรมชาติ 

ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเรา

ต้องการแก้ไขธรรมชาตจิะต้องใช้ธรรมชาตเิข้าช่วยเหลอื 

เช่น การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม ได้พระราชทาน 

พระราชด�าริ “การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” ปล่อยให้

ธรรมชาติช่วยในการฟื่นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระท่ัง 

“การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง” ได้แก่ ปลูก

ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผลและไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์ตาม

ประเภทของการปลกูแล้วยงัช่วยสร้างความชุม่ชืน้ให้แก่

พื้นดินด้วย พระองค์จึงทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์

ที่อยู่อย่างเกื้อกูลกัน ท�าให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้แย่ง

ยั่งยืน

 ๑๔. “ปลูกป่าในใจคน” : ในการฟื ้นฟู

ทรัพยากร ธรรมชาติให้กลับคืนมา ต้องปลูกจิตส�านึก

ในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน ดังกระแสพระราช

ด�ารัสว่า “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจ

คนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลง

บนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” 

 ๑๕. “การให้” : พระองค์ทรงใช้ “หลกัสงัฆทาน” 

ซึ่งมีความหมายลึกซื้ง คือ “ให้เพื่อให้” เป็นการให้ 

โดยไม่เลือก ให้เพื่อให้จริงๆ ไม่ได้ให้เพื่อคิดหวังผล

ตอบแทนว่า เมื่อให้แล้วจะต้องเป็นอย่างน้ันอย่างนี้  

ซึ่งครั้งหนึ่งเคยรับสั่งว่า 

 “...รู้ไหมว่าทฤษฎีโดมิโนท�าไมมาหยุดท่ีเมือง

ไทย ท�าไมจึงไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่อเมริกันท�านายไว้ 

หลังจากเวียดนาม เขมร ลาวแตก รู้ไหมว่าท�าไมมา 

หยุดที่นี้ เพราะสังคมเรานั้นเป็นสังคมที่ให้กันอยู่...”

 ๑๖. “ท�างานอย่างมีความสุข” : พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมส�าราญและทรงมี

ความสุขทุกคราท่ีจะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคย 

รับสั่งครั้งหนึ่งว่า
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 “...ท�างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจาก

การมีความสุขร่วมกันในการท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น... 

 ๑๗. “รู ้ รักสามัคคี”: พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสในเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” 

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีคุณค่า 

และมีความหมายลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ได้กับทุกยุค 

ทุกสมัย

 รู.้... การทีเ่ราจะลงมอืท�าสิง่ใดน้ัน จะต้องรูเ้สยี

ก่อน รูถ้งึปัจจยัทัง้หมด รูถึ้งปัญหา และรูถึ้งวธีิแก้ปัญหา

 รัก....คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวน

ความแล้วจะต้องมีความรัก การพิจารณาที่จะเข้าไป

ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ คือ การสร้างฉันทะ

 สามคัค.ี...การทีจ่ะลงมอืปฏบิตัคิวรค�านงึเสมอ

ว่าเราจะท�างานคนเดยีวไม่ได้ ต้องร่วมมอืร่วมใจกันเป็น

องค์กร เป็นหมูค่ณะจงึจะมพีลงัเข้าไปแก้ปัญหาให้ลลุ่วง

ไปได้ด้วยดี

 นอกจากนี้ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสในเรื่อง 

“ความสามัคคี” ความตอนหนึ่งว่า

 “...บ้านเมืองจะมีความมั่นคงและปกติสุขอยู่

ได้ ก็ด้วยนานาสถาบัน อันเป็นหลักของประเทศและ

คนไทยทกุหมูเ่หล่า มคีวามสมคัรสมานปรองดองกนัดี 

และรู้จักปฏิบัติหน้าท่ีให้ประสานส่งเสริมกัน ความ

พร้อมเพรียงของทุกฝ่าย ทุกคนท่ีมีความส�านึกแน่ชัด

ในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และต้องใจปฏบัิตติน ปฏบัิติ

งานให้ดีให้สอดคล้องกันนี้ ความสามัคคีในชาติ ถ้าทุก

คนใจชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู ่ในความสามัคคี 

ดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะพึงเกิดขึ้น พร้อม

ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม ประเทศชาติของเราก็จะ

สามารถรักษาความปกติม่ันคงพร้อมทั้งพัฒนาให ้

รุดหน้าไปได้”

 ขอให้พวกเราได้ร่วมกนัท�าความดแีละเป็นผูใ้ห้

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมน�าหลักการทรง

งานของพระองค์ท่านท่ีมีคุณค่ายิ่งมาเป็นแรงบันดาล

ใจ และปรับใช้ให้บังเกิดผลในการด�าเนินชีวิตสืบไป
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เปิดแฟ้มงานวิจัย

ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ 
ส�ำหรับการเพิ่มผลผลิตของยางพาราในเขต

ประสาทพร กออวยชัย ปิยนุช จันทรัมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร อ�าเภอละแม จังหวัดชุมพร

 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญของประเทศไทย ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยางพาราของ

ประเทศไทยมีประมาณ 20 ล้านไร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาค โดยเฉพาะในภาคใต้มีพื้นที่ปลูกยางพารา

ประมาณ 14 ล้านไร่ ซึ่งปลูกในพ้ืนที่ขนาดใหญ่และกระจายอยู่ในหลายจังหวัด ความอุดมสมบูรณ์

ของดินที่ใช้ปลูกยางพาราในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่า ปาน

กลางจนถึงสูง ยางพาราที่ปลูกในดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางและต�่า หากเกษตรกรต้องการ

ให้ผลผลิตสูงขึ้นจะต้องมีการบ�ารุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้อง และมีการจัดการด้านอื่นๆ  

ที่เหมาะสม งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงผลของการใช้ปุ๋ยเคมี 5 สูตร คือ ปุ๋ยสูตร 21-7-14,19-9-19, 

15-7-18, 20-8-20, และ 21-7-18 ต่อการให้ผลผลิตของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 โดยจะใส่ปุ๋ยปีละ 

2 ครั้ง คือช่วงต้นฝน (พฤษภาคม) และปลายฝน (พฤศจิกายน) ในอัตรา 500 กรัม/ต้น/ครั้ง ณ แปลง

เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต�าบลทุ่งหลาง อ�าเภอละแม จังหวัดชุมพร ท�าการทดลอง 2 ปี ตั้งแต่มิถุนายน 

2557–พฤษภาคม 2559 

 จากการทดลอง พบว่า ผลผลิตน�้ายางในปีที่ 2 ยางพาราที่ใส่ปุ๋ยสูตร 20-8-20 ให้ผลผลิต 

น�า้ยางสงูทีส่ดุ เฉลีย่เท่ากบั 2,108 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี รองลงมาได้แก่ ยางพาราทีใ่ส่ปุย๋สตูร 21-7-18, 

19-9-19, 15-7-18 และ 21-7-14 เฉลี่ยเท่ากับ 2,060, 1,965 1,761 และ 1,756 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

ตามล�าดับ ส่วนผลผลิตน�้ายางในปีที่ 1 พบว่า ยางพาราที่ใส่ปุ๋ยสูตร 19-9-19 ให้ผลผลิตน�้ายางสูง

ทีส่ดุ เฉลีย่เท่ากับ 2,239 กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี รองลงมาได้แก่ ยางพาราท่ีใส่ปุย๋สูตร 21-7-18, 20-8-20, 

21-7-14 และ 15-7-18 เฉลี่ยเท่ากับ 2,021, 2,000, 1,810 และ 1,778 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล�าดับ 

(ภาพที่1)
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 ภาพที่ 1 เปรียบเทียบผลผลิตน�้ายาง

 เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในปีที่  2 พบว่า 

ยางพาราที่ใส่ปุ๋ยสูตร 20-8-20 ให้เปอร์เซ็นต์เน้ือยาง

แห้งสูงที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 41.53 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา

ได้แก่ ปุ๋ยสูตร 19-9-19, 21-7-18, 15-7-18 และ 21-

7-14 ให้เปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้ง เฉลี่ยเท่ากับ 40.65, 

39.16, 37.20 และ 37.01 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ ส่วน

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในปีที่ 1 พบว่า ยางพาราท่ีใส่

ปุ๋ยสูตร 21-7-14 ให้เปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งสูงที่สุด

เฉลี่ยเท่ากับ 42.46 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ 

ยางพาราทีใ่ส่ปุย๋สตูร 19-9-19, 20-8-20, 21-7-18 และ 

15-7-18 ให้เปอร์เซน็ต์เนือ้ยางแห้ง เฉลีย่เท่ากบั 42.10, 

41.45, 39.69 และ 38.76 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ  

(ภาพที่ 2)

 น�้าหนักเน้ือยางแห้งสุทธิในปีที่ 2 พบว่า 

ยางพาราที่ใส่ปุ๋ยสูตร 20-8-20 ให้น�้าหนักเนื้อยางแห้ง

สุทธิสูงที่สุด เฉล่ียเท่ากับ 873.79 กิโลกรัมต่อไร่ต่อป ี

รองลงมาได้แก่ ยางพาราที่ใส่ปุ๋ยสูตร 21-7-18, 19-9-

19, 15-7-18 และ 21-7-14 เฉล่ียเท่ากับ 809.68, 

799.75, 655.33 และ 649.70 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  

ตามล�าดับ ส่วนน�้าหนักเนื้อยางแห้งสุทธิในปีท่ี 1  

พบว่า ยางพาราที่ใส่ปุ ๋ยสูตร 19-9-19 ให้น�้าหนัก 

เนือ้ยางแห้งสทุธสิงูทีส่ดุ เฉลีย่เท่ากบั 941.94 กโิลกรมั

ต่อไร่ต่อปี รองลงมาได้แก่ ยางพาราที่ใส่ปุ ๋ยสูตร  

21-7-14, 20-8-20, 21-7-18 และ 15-7-18 เฉลี่ย

เท่ากับ 857.14, 827.56, 716.68 และ 687.79 กิโลกรมั

ต่อไร่ต่อปี ตามล�าดับ (ภาพที่ 3)

 ภาพที่ 2 ปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
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 ภาพที่ 3 น�้าหนักเนื้อยางแห้งสุทธิ

 จากการวิเคราะห์ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่าย

เนื้อยางแห้งสุทธิ โดยคิดต้นทุนต่อไร่ที่ 18,000 บาท 

อ้างองิตามค่าเฉล่ียมาตรฐานของ (ส�านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร, 2558) และราคาปุ๋ยปัจจัยการผลิต พบว่า

ยางพาราที่ใส่ปุ๋ยสูตร 20-8-20 ให้ก�าไรสุทธิมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33,187 บาท ต่อไร่ต่อปี รองลงมา คือ 

ยางพาราที่ได้รับปุ๋ยสูตร 21-7-18 และ 21-7-14 ให้ค่า

เฉลี่ยก�าไรสุทธิเท่ากับ 29,341 บาท ต่อไร่ต่อปี และ 

28,641 บาท ต่อไร่ต่อปี ตามล�าดับ

15-7-18       20-8-20           21-7-18                21-7-14                   19-9-19
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  เป็นที่น่าสังเกตว่าผลผลิตน�้ายางสดในการ

ทดลองปีที่ 2 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ทดลองในปีแรก เน่ืองจากปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยทั้งป ี

ในปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยปริมาณน�้าฝนน้อยกว่าปีที่ 1 

ประมาณ 100 มิลลิเมตร และเมื่อย้อนกลับไปช่วงเปิด

กรดียางพาราหลงัจากยางพาราพลัดใบและสร้างใบใหม่

แล้ว พบว่าในปีที่ 2 สภาพอากาศและปริมาณน�้าฝนมี

ความแปรปรวน ท�าให้การเปิดกรีดยางพาราล่าช้ากว่า

ในปีแรกประมาณ 15 วัน จึงท�าให้ผลผลิตผลผลิตน�้า

ยางสดลดลงเล็กน้อย

ปริมาณเนื้อยางก้อนถ้วย (กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี)

รายการทิดบ้วนชวนคุย

ติดตามฟังรายการไทยเซ็นทรัลเคมีรักเกษตรกร
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-07.00 น.

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-07.55 น. ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 4 แห่ง
กรุงเทพฯ 1107 เชียงใหม่ 612 ขอนแก่น 1314 และสงขลา 1269 kHz
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ซอสมะละกอ
 โดย.........นิรนาม

 พบกันอีกแล้วนะจ๊ะ แต่ในฉบับนี้ผู้เขียนขอฉีกแนวไปหน่อยจ้ะ วันนี้จะเขียนเรื่องการแปรรูป

มะละกอ มะละกอเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และยังเป็นพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกกันอย่าง 

แพร่หลายจนบางครั้งท�าให้ราคาตกต�่าลง ถึงแม้ว่าจะมีการน�ามะละกอมาแปรรูป เช่น ผสมในมะม่วง

กวนท�าให้รบัประทานแล้วไม่ติดฟัน น�ามาดองสามรสรับประทานกบัอาหารมนัๆแก้เลีย่น หรอืน�ามาด

องเค็มรับประทานกับข้าวต้ม ซึ่งปริมาณการแปรรูปก็ยังคงมีค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงได้

มแีนวคดิในการน�ามะละกอมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ซอสจากผักผลไม้ เพือ่ให้เกดิความหลากหลายใน

การบริโภค เพิ่มมูลค่ารวมทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร
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  สูตรการท�าซอสเริ่มจากการประยุกต์ส่วนผสม

ของซอสที่มีอยู ่ ในท ้องตลาดควบคู ่ กับค�านิยาม 

จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีประกาศใช้แล้ว  

ส ่วนกรรมวิธีการผลิตก็เน ้นวิธีการอย่างง ่ายแต่ 

ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

อุปกรณ์ 
 หม ้อสแตนเลส ทัพพี เครื่องบดอาหาร  

หม้อนึ่ง เครื่องชั่งน�้าหนัก มีด ช้อนส้อม ถ้วยแก้ว 

กระชอนกรอง ขวดพาสเจอไรซ์ 

วัตถุดิบ 
 มะละกอ  2,500  กรัม       

 น�้า   1,500  กรัม 

 หอมใหญ่   600 กรัม

 พริกชี้ฟ้าแดง   400 กรัม

 น�้าตาลทาย   250 กรัม

 เกลือ   110 กรัม

 น�้าส้มสายชู   100  กรัม

 กระเทียมดอง   30 กรัม

 กานพลู    10  กรัม

 อบเชย     4 กรัม

หมายเหตุ: ปริมาณน�้าอาจเปลี่ยนแปลงตามอายุ 

ของมะละกอ 

ขั้นตอนการท�าซอสมะละกอ              
 1.  น�ามะละกอมาล้างให้สะอาด ปอกเปลือก 

แกะเมล็ดออกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กใส่ลงในเคร่ืองบด 

บดให้ละเอียด

 2. พริกชี้ฟ้าแดงและหอมใหญ่ล้างให้สะอาด

แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ

 3. น�ากระเทียมดองมาล้าง แกะเปลือกออก

แล้วสับให้ละเอียด

 4. น�ามะละกอที่ปั่นแล้วไปต้มใช้ไฟปานกลาง

เคี่ยวจนเป็นเนื้อเดียวกัน

 5. น�าส่วนผสมทกุอย่าง (ยกเว้น น�า้ตาลทราย 

เกลือ น�้าส้มสายชู) ใส่ลงไปเคี่ยวด้วยกันจนเปื ่อย 

หมั่นคนให้เข้ากัน

 6. น�าซอสมะละกอที่ได้น�ามากรองเอาส่วนที่

บดไม่ได้ออก จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็น น�ามาบดอีกครั้งแล้ว

น�าไปกรองอีกที

 7. น�าส่วนที่ได้จากการกรองไปต้มอีกครั้ง 

ปรุงรสด้วยน�้าตาลทราย คนจนส่วนผสมเข้ากัน ยกลง

จากเตาแล้วจึงใส่น�้าส้มสายชู คนให้เข้ากันอีกครั้ง 

แล้วทิ้งไว้
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 8. จากนั้นเตรียมน�าขวดที่จะบรรจุซอส 

มาท�าการนึ่งฆ่าเชื้อโดยการพาสเจอไรซ์ที่อุณหภูมิ  

100 องศา (ต้มขวดใช้เวลา 1 ชั่วโมง) เม่ือขวดคลาย

ร้อนแล้วน�าซอสทีไ่ด้บรรจลุงขวดแก้วทีผ่่านการฆ่าเชือ้

แล้วจนเตม็ทกุขวดปิดผาให้สนทิแล้วน�าไปน่ึงด้วยความ

ร้อน 100 องศา อกีครัง้หนึง่ รอจนขวดเยน็จงึปิดสลาก 

ข้างชวด

อายุการเก็บรักษา 
 สามารถเก็บได้นาน 3 เดือน ในอุณหภูมิ 

ห้องปกติ 

ต้นทุนการผลิตซอสมะละกอ

 วัตถุดิบ      ราคาซื้อต่อหน่วย   ปริมาณที่ใช้      ราคา (บาท)

 มะละกอ    28 บาท/กิโลกรัม   2,500 กรัม   70.00

 กระเทียมดอง 60 บาท/กิโลกรัม    30 กรัม   1.80

 หอมใหญ่    32 บาท/กิโลกรัม    600 กรัม   19.20

 น�้าตาลทราย 24 บาท/กิโลกรัม    250 กรัม    6.00

 เกลือ     2 บาท/กิโลกรัม    110 กรัม  2.20

 น�้าส้มสายชู   10 บาท/มิลลิกรัม   100 กรัม  5.00

 อบเชย    95 บาท/กิโลกรัม     4 กรัม   38.00

 กานพลู    350 บาท/กิโลกรัม    1 กรัม   35.00

 พริกชี้ฟ้าแดง   60 บาท/กิโลกรัม 400 กรัม 24.00

 น�้า      1 บาท/ลิตร    1,500 กรัม    1.50

 รวมค่าใช้จ่าย 202.70 บาท

หมายเหตุ : ราคาของวัตถุดิบข้ึนอยู่กับแหล่งซื้อ และขนาดบรรจุ ราคาน�้าคิดจากราคาตู้กดน�้าบริสุทธ์ 

      ลิตรละ 1 บาท

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
 ใช้รบัประทานเป็นเครือ่งจิม้อาหารว่าง ใช้เป็น

เครื่องจิ้มหมูทอด เนื้อทอด ไส้กรอกและอื่นๆ

ข้อควรระวัง
 ในขณะท�าการผลิตควรระวังเรื่องสุขาภิบาล

อาหาร เช่น ใส่ถงุมอื ผ้ากันเป้ือนและหมวกให้เรยีบร้อย

ทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรค และควบคุมความสะอาด 

ควรเก็บผลิตภัณฑ์ซอสมะละกอให้อยู่ในอุณหภูมิที่

เหมาะสมเพื่อป้องกันความชื้น แบคทีเรีย หรือเชื้อรา 

และเมื่อเปิดใช้แล้วควรปิดฝาขวดให้สนิทเพื่อรักษา

คุณภาพของซอส
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 เมือ่คดิราคาจากผลติภณัฑ์ทีไ่ด้คิดเป็นน�า้หนัก 

6 กิโลกรัมหารด้วยราคาต้นทุนจะอยู่ในราคากิโลกรัม

ละ 36.30 บาท ซึ่งถ้าท�าเป็นการค้าก็จะมีขวดที่บรรจุ

ได้ 300 กรัม เกษตรกรผู้ผลิตก็ลองคิดดูว่าจะขาย 

ขวดละเท่าไหร่ และยังมีแบบเป็นซองด้วยนะจ๊ะ

แนวความคิดบรรจุภัณฑ์
 จากบรรจุภัณฑ์ลักษณะเช่นนี้ ได้ผ่านกรรมวิธี

ผลิตด้วยการพาสเจอไรซ์ โดยบรรจุภัณฑ์ได้แบ่งเป็น  

2 ประเภท คือ           

 1. แบบ A เป็นขวดแก้วขนาด 300 ซซี ีสามารถ

แสดงให้เห็นสีสันผลติภณัฑ์พร้อมฝาโลหะชนดิป้องกนั

อากาศเข้าภายในขวด

 2. แบบ B เป็นซองเมทัลไลซ์ ขนาด 25 กรัม 

ลักษณะบริโภคครั้งเดียวหมด (DNE WAY) โดยมีฉลาก

ระบุชนิดของตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสมบัติต่างๆ  

รวมถึงวิธีการบริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้อย่าง 

ถูกต้อง

 จากข ้อมูลนี้ เกษตรกรก็น ่ าจะลองท�าด ู

เพราะค่อนข้างง่าย ท�าแล้วแบ่งกันทานในหมู่เพื่อนฝูง  

เพื่อขอค�าติชมก่อนนะจ๊ะ

บรรณานุกรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

กรมส่งเสริมการเกษตร
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กิจกรรมร้านค้า

ร้านเจษฎาการเกษตร
อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับร้านค้าตามจังหวัดต่างๆ 
จัดกิจกรรมขายหน้าร้านเพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ และมอบรางวัลให้แก่เกษตรกร 

ร้านทรัพย์สินการเกษตร 
อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ร้านสินทรัพย์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ส�านักงานกลุ่มเกษตรกรท�าไร่โป่งน�้าร้อน 
อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

สหกรณ์บ้านปากนาสวน 
ต�าบลนาสวน อ�าเภอศรีสวัสดิ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี
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กิจกรรมร้านค้า

ร้านพัทลุงนนทรีการเกษตร 
อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ร้าน ส.เกษตรสุนทร จังหวัดปทุมธานี

ร้านไชยมงคลเคมีเกษตร 
อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังพวัดล�าพูน

ร้านรายสุขเคมีเกษตร 
อ�าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 

สหกรณ์การเกษตรบางน�้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะ 
อ�าเภอท่าแซะ จ.ชุมพร
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แปลงสาธิต

คุณประไพ พวงพิลา 
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปลูกข้าวพันธุ์กข10  6 ไร่

	 บริษัท	ไทยเซ็นทรัลเคมี	จ�ำกัด	(มหำชน)	ร่วมกับเกษตรกรเจ้ำของพื้นที่	จัดท�ำแปลงสำธิตในนำข้ำว	 
ในไร่หอมกระเทียม	และในสวนยำงพำรำ	เมื่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ	ได้ไปติดตำมผลกำรทดลอง	จึงได้มอบปุ๋ยเต็ม

สูตรตรำหัววัว-คันไถให้กับเกษตรกรไว้ใช้ในพื้นที่

คุณกุสิสรา กองทอง 
อ.เมือง จ.ยโสธร ปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ105  7 ไร่

คุณแก้ว แก้วสีขาว 
ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

เกษตรกรท�านารอบสอง คุณจ�าปี ฤทธิตะมนต์ 
อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ปลูกข้าวพันธุ์กข6  20 ไร่

คุณทวี คละสกุล 
ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว เกษตรกรท�านา
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แปลงสาธิต

คุณนิตยา ทองบ่อ 
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ปลูกหอมกระเทียม

คุณประเวส ทรัพย์วิบูลย์ 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ปลูกข้าวพันธุ์กข6 7 ไร่

คุณมนูญ อินทร์หา 
อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ปลูกข้าวพันธุ์กข6  7 ไร่

คุณมาลี วงวิจิตร 
อ.บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ปลูกข้าว 16 ไร่

คุณวัฒนา แก้วพวง 
อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ปลูกหอมกระเทียมคุณสนิท คงแสนค�า 

ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม เกษตรกรท�านารอบสอง
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แปลงสาธิต

คุณสมปอง แก้วพวง 
อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ปลูกหอมกระเทียม

คุณสมัย บรรพบุตร 
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปลูกข้าวพันธุ์กข10 7 ไร่

คุณส�าเนียง ถิ่นทวี 
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ปลูกข้าว 50 ไร่

คุณอนงค์นาฏ ชะนาลี 
ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

คุณบัวเรียน โคกยะสุพรม 
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ปลุกข้าวกข6 56 ไร่

คุณทิพภร บุญจบ 
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง14 ไร่



 
 

21เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

กิจกรรมบริษัท
	 เมื่อวันที่	 12	พฤศจิกายน	2559	บริษัท	 ไทยเซ็นทรัลเคมี	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	ประชุมเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในยางพารา	และ 

ปาล์มน�้ามันอย่างถูกวิธี	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี
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22 เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

จัดนิทรรศการ

จัดนิทรรศการ ณ สมาคมไร่อ้อย บริษัทน�้าตาลพิษณุโลก 

จัดนิทรรศการ ณ ร้านอภิชัยพาณิชย์ 
อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

จัดนิทรรศการ ณ โรงงานน�้าตาลสหการชลบุรี 
อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

จัดนิทรรศการ ณ สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย 
จ�ากัด อ�าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

จัดนิทรรศการ ณ สหกรณ์ชาวไร่อ้อยสระแก้วจ�ากัด 
องค์การส่วนบริการจังหวัดสระแก้ว

เยี่ยมชมโรงงาน
ลูกค้าวัฒนเคมีเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมโรงงาน

อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ไทยเซ็นทรัลเคมีพบเกษตรกร

วันที่ 12-15 กันยายน 2559 
จัดประชุมชาวไร่ยาสูบสถานีใบยาสูบหนองยาว 

อ�าเภอศรีส�าโรง จังหวัดสุโขทัย 

วันที่ 25 กันยายน 2559
จัดประชุมตัวแทนจ�าหน่าย ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
ประชุมชาวไร่อ้อยโรงงานน�้าตาลเกษตรผล 

อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ประชุมชาวไร่อ้อยโรงงานน�้าตาลกุมภวาปี 

อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 
จัดประชุมเกษตรกร อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประชุมชาวไร่อ้อยจุดขนถ่ายอ้อย 
อ�าเภอสระใคร จังหวัดอุดรธานี 
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ไทยเซ็นทรัลเคมีพบเกษตรกร

วันที่	22	พฤศจิกายน	2559	ประชุมชาวไร่อ้อยจุดขนถ่ายอ้อย	อ�าเภอทุ่งฝน	จังหวัดอุดรธานี	

จัดประชุมกลุ่มเกษตรกร	อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี
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   เบิ่งโคขุนเวียดนาม...
         อ่อยสาวงามเมืองไซง่อน

ห่านหิวโหย..!

	 การเยีย่มเยอืนเวยีดนามในครัง้นี	้ห่านหวิโหยมโีอกาสได้ร่วมเดนิ

ทางไปกับคณะของภาคเอกชนไทยที่สนใจในการลงทุนการเลี้ยงโคเนื้อ

ของภาคเอกชนเวียดนามที่ลงทุนในประเทศของเขา	และเอกชนรายนี้ได้

ร่วมลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน	คือที่ประเทศกัมพูชาและประเทศ	สปป.

ลาว	 เพื่อการล่งออกโคเนื้อขุนมีชีวิต	และเนื้อโคขุนแช่แข็งไปยังประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 จากการได้เคยไปดูให้เห็นกับตาในปีที่แล้ว	 

พบว่าการเลี้ยงโคนมของบริษัท	TH	Milk	ประเทศเวียดนาม	ปัจจุบันเขา

พฒันาการเล้ียงโคนมได้ก้าวหน้ากว่าประเทศไทยเราไปมากประเทศไทย

เราประมาทเวยีดนามต่อไปไม่ได้แล้ว	ย่ิงได้มาเห็นการเล้ียงโคเน้ือของเขา

คือ	บริษัท	Hoang	AnhGia	Lai	ที่ลงทุนเลี้ยงโคขุนเพื่อการบริโภคภายใน

ประเทศ	 และเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เขาท�าได้ 

ยิง่ใหญ่มาก	ซึง่คาดได้ว่าในอนาคตอันใกล้น้ีเขาสามารถแย่งตลาดจากเรา

ได้อย่างแน่นอน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อขุนของไทยที่

มีความละโมบโลภมากขาดความรับผิดชอบ	ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม	 

ทีใ่ช้สารเร่งเนือ้แดงในการขนุโคเนือ้ส่งให้พ่อค้าน�าไปช�าแหละเนือ้ขายใน

ประเทศ	และส่งโคเน้ือมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ซึ่งปัจจุบัน

สาธารณรัฐประชาชนจีนตรวจพบว่าโคขุนที่มาจากประเทศไทยมีสารเร่ง

เนื้อแดงตกค้าง	 จึงได้ระงับการสั่งซื้อจนเป็นผลท�าให้ราคาโคเน้ือใน

ประเทศตกต�า่ลง	และตลาดโคเน้ือเพือ่การส่งออกก็ตกไปอยู่ในก�ามอืของ

เวียดนามทันที	ทั้งนี้ก็เพราะความละโมบโลภมากของเกษตรกรเพียงไม ่

ก่ีรายทีร่่วมมอืกบัข้าราชการของรฐับางคนและบรษิทัเอกชนทีล่กัลอบขาย

สารเร่งเนื้อแดง	 เท่าที่ทราบมาว่าพอเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์จะมีการ

จูโ่จมเข้าตรวจสอบ	ก็จะมสีายแจ้งล่วงหน้าไปยังแหล่งดงักล่าวก่อนท�าให้

ไม่สามารถตรวจพบได้	แสดงว่ามี	“เกลือเป็นหนอน”	อย่างแน่นอน
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	 การเดินทางของคณะเราออกจากกรุงเทพฯ 

ทีส่นามบนิสุวรรณภมู	ิในช่วงบ่ายโมงเพราะสายการบนิ

เสยีเวลาถงึ	3	ชัว่โมง	โดยสายการบินเวยีดนามแอร์ไลน์	

บินตรงสู่เมือง	 “ไซ่ง่อน” (SaiGon)ในอดีตที่เป็น 

เมืองหลวงของเวยีดนามใต้	หรอืปัจจบุนัเรยีกว่า	“นคร

โฮจิมินห์” (Ho Chi Minh City)เพ่ือเป็นเกียรติแด่

ประธานาธิบดี	คนแรกของเวียดนาม	แต่ชาวเมืองโดย

ทั่วไปก็ยังเรียกเมืองนี้ว่าไซ่ง่อนกันอยู่ซึ่งนครโฮจิมินห์

แห่งเวยีดนามใต้	ได้ถกูพฒันาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น	

1	 ใน	2	ตัวเมืองที่ส�าคัญที่สุดของเวียดนาม	จนได้รับ

การขนานนามว่าเป็น	 “ไข่มุกแห่งตะวันออกไกล”  

ในวันแรกคณะเราต้องพักค้างกันที่	แกรนด์โฮเต็ล 

ไซ่งอ่น (Grand Hotel SaiGon)จึงมีโอกาสได้เดิน 

ชมสถานที่ส�าคัญๆ	 ในนครโฮจิมินห์ซึ่งเปรียบเสมือน	

“ปารีสน้อย”	 ซึ่งอาคารส�าคัญๆ	ต่างๆ	ยังคงรักษา

สภาพความสวยงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสไว้เป็น

อย่างดี	 สถานที่ท่ีได้เดินเที่ยวชมเพียง	 3	 แห่งเท่าน้ัน

เพราะมีเวลาน้อยเนื่องจากใกล้จะตกเย็นแล้วสถานที่

ส�าคัญที่สวยงามจะปิดตามเวลาราชการ	 สถานที่ได้

เท่ียวชมแห่งแรกคือ	 “โบสถ์นอร์ทเธอดาม” (Notre 

Dame Cathedral)ลักษณะเป็นหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่

ด ้านบนสูง	 40	 เมตร	 ตรงกลางเป็นโบสถ์หลังคา 

สูงสูงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม	ด้านหน้าโบสถ์มี

รูปปั้นพระแม่มารีขนาดใหญ่สีขาว	จัดว่าเป็นหน่ึงใน

สถาปัตยกรรมท่ีสร้างในสมัยท่ีเวียดนามยังอยู่ใน

อาณานิคมของฝรั่งเศส	 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้าง 

นานถงึ	6	ปี	ได้รบัการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากทีส่ดุ

แห่งหนึ่งในเวียดนาม	 ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม	 

อนัหมายถงึการเข้ามาของตะวนัตก	และเป็นสญัลกัษณ์

ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของนครโฮจิมินห์สถานที่ส�าคัญ 

ที่ขาดไม่ได ้ซึ่งอยู ่ถัดจากโบสถ์นอร์ทเธอดามคือ	

“ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์” (Main Post Office) เป็น

ไปรษณีย์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเวยีดนาม	ซึง่เป็นสถาปัตยกรรม

ฝร่ังเศส	มีการออกแบบตกแต่งด้วยกระจกสี	มีความ

โอ่โถงและมั่นคง	 ภายในตัวอาคารมีการประดับภาพ

แผนทีท่างทะเลโบราณ	และภาพของอดตีผูน้�าประเทศ

คือ	 “ลุงโฮจิมินห์”	มีการบริการส่งจดหมาย	แสตมป์

เพ่ือการสะสม	 โปสการ์ดต่างๆ	 และยังมีโทรศัพท์

ระหว่างประเทศทีใ่ห้นกัท่องเทีย่วเวียดนามสามารถโทร

ข้ามประเทศได้ในราคามาตรฐานและสถานที่สุดท้าย

ของวันแรกที่ได้เยือนเวียดนามใต้ก่อนที่พระอาทิตย ์

จะตกดิน	คณะเราก็ไปร่วมกันถ่ายรูปหน้า	“อนุสาวรีย์

ลุงโฮจิมินห์”	ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์

มากนัก

	 หลังจากได้ปั้นหน้าถ่ายรูปกันเป็นที่พอใจแล้ว	

ความเปร้ียวปากอยากเบียร์ก็กระตุ้นต่อมใต้สมองทุก

คนท่ีร่วมคณะกนัมาในครัง้นีไ้ม่มีใครท่ีเข้าพรรษากันเลย

สักคน	 ทุกคนพร้อมใจกันว่าต้องไปหาร้านอาหารที่

อร่อยๆ	 และมีเบียร์ดื่มด้วย	 หนึ่งในคณะที่มีความ

ช�านาญในนครโฮจิมินห์มากท่ีสุดกว่าทุกคนแนะน�าว่า

ไม่ไกลมากนักจากที่ตรงนี้	 มีร้านอาหารอร่อยอยู่ร้าน

หนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ท้ัง

หลายของนครโฮจิมินห์	และตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่

เราพักมากนัก	 แต่ต้องนั่งแท็กซี่ไปประมาณ	15	นาที	
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รับรองทุกคนที่มาจะต้องถูกใจเป็นอย่างยิ่ง	 เป็นอันว่า

เราต้องเรยีกแทก็ซี	่2	คนัเดนิทางไปร้านอาหารดงักล่าว	

ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าถ้าจะนั่งแท็กซี่ในนครโฮจิมินห์	

ขอให้เรียกแท็กซี่บริษัทวินาซันแท็กซ่ี (VINASUN 

TAXI) เพราะเขาจะใช้รถยนต์โตโยต้า	รุน่อนิโนว่า	สีขาว

ทุกคัน	 อีกทั้งคนขับรถจะสุภาพแต่งตัวเรียบร้อยผูก 

เน็กไทสีแดงทุกคน	 เพียงช่ัวอึดใจรถแท็กซ่ีท้ัง	 2	 คัน	 

ก็มาถึงหน้าร้านอาหารเป้าหมาย	ร้านอาหารนี้มีชื่อว่า	

“ตรามชิม (TRAM CHIM)”	พอห่านหิวโหยลงรถมา 

ก็พบหน้าสาวน้อยไซ่ง่อน	 ผิวขาวอวบอึ๋ม	 ผมยาว	 

แต่งชุด“อ่าวหญ่าย (Aodai)”	ที่ท�าหน้าที่ต้อนรับแขก

น่ังอยู่หน้าร้านก็ถึงกับตะลึงไปช่ัวขณะท�าเอาหัวใจ 

วาบหวิวไปถึงทรวง	พอตั้งสติได้น�้าลายก็หยดแหมะ

ออกมา	3	หยดจนต้องแอบใช้มือปาดเช็ดให้แห้งปาก	

สาวน้อยทั้งสองก็ได้ลุกมาเชื้อเชิญพวกเราให้เข้าไปใน

ร้านพร้อมหาที่นั่งที่เหมาะๆ	ภายในร้านแน่นขนัดไป

ด้วยหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มากมาย	พวกเราได้ที่น่ังกัน

เป็นท่ีเรียบร้อย	 สาวเชียร์เบียร์ของที่นี่ก็ปราดเข้ามา

แนะน�าเบยีร์และอาหารพวกเราทนัที	สาวๆ	เชยีร์เบียร์

ทีน่ีห่่านหวิโหยขอบอกว่าทัง้หมดทกุคนมรีปูร่างเพรียว	

เอวบางร่างน้อย	 อกอ๋ันโหนกนูนเต็มหน้าขาวจั๊วะ 

น่าเจีย๊ะอกีทัง้หน้าตาก็จิม้ลิม้พริม้พราวเป็นอย่างยิง่	จดั

ได้ว่าน่าจะถูกคัดมาเป็นอย่างดี	และมีจ�านวนมากด้วย

นับแล้วไม่ต�่ากว่า	20	คน	เฉพาะที่มาคอยบริการพวก

เราก็มีทั้งสิ้น	5	คน	แบบที่เรียกว่าจะประกบหมูสยาม

กันแบบรายตัวเลยทีเดียว	 ดูแล ้วพวกเราทุกคน 

กระปรี้กระเปร่ากันขึ้นมาทันที	น้องๆ	ได้แนะน�าเบียร์

ของเวียดนามที่นิยมกันมี	 3	 ยี่ห้อ	 คือ	 เบียร์ฮานอย 

(BIA HA NOI) เบยีร์ไซ่ง่อน (BIA SAIGON) และเบยีร์ 

333 (BIA 333)ไหนๆ	มาถึงที่นี่แล้วห่านหิวโหยก็ต้อง

ลองชิมมันทั้ง	 3	ยี่ห้อ	 เมื่อเบียร์ทั้ง	 3	ยี่ห้อได้ลื่นไหล

ผ่านคอไปแล้วสรุปว่า	 คอของห่านชอบที่ สุดคือ	 

เบียร์	 333	ซึ่งมีรสชาตินุ่มคอเป็นที่สุด	แต่ถ้าใครชอบ

รสชาติที่บาดลึกรุนแรงก็ต้องเป็น	เบียร์ไซ่ง่อน	ส�าหรับ

อาหารที่นี่ที่พิเศษคืออาหารทะเลสดๆ	ที่แหวกว่ายอยู่

ในตู้กระจกขนาดใหญ่	ทั้งปลาเก๋า	 กุ้งกุลาด�า	 ปูทะเล	

และอาหารหลากหลายเมนู	 โดยเฉพาะอาหารทะเล 

เป็นๆ	ราคาถูกกว่าบ้านเรามาก	เขาคิดราคาโดยชั่งน�้า

หนกัตอนเป็นๆ	เหมอืนกนักบับ้านเรา	แต่ราคาถกูกว่า

ครึง่หนึง่	เป็นอนัว่ากบัแกล้มมือ้นีช้ดุแรก	ประกอบด้วย	

ปลาเก๋านึง่บ๋วยกุง้กลุาด�านึง่ขงิ ต้มสุกีส้ารพดัลกูชิน้

ทะเล ป่อเปี ๊ยทอด หอยขาวผัดต้นหอม และ 

นกพิราบผัดพริกไทยด�ายังไม่ทันที่อาหารจะมาถึง 
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แต่เบียร์ก็หมดไปหลายขวดและหลายกระป๋อง	 เพราะ

บางย่ีห้อมาเป็นขวด	และบางยีห้่อมาเป็นกระป๋องทัง้นี้

สาวเชียร์เบียร์ที่ร้านนี้สามารถดื่มร่วมกับแขกได้แต่กฎ

ระเบียบเขาห้ามนั่งโต๊ะร่วมกับแขก	เจ้าหล่อนจะมีหน้า

ที	่แนะน�าเบยีร์	เมนอูาหาร	เสร์ิฟอาหาร	ตักแบ่งอาหาร

ใส่ถ ้วยใส่จาน	 ป้อนอาหารกับแกล้มเข้าปากเรา	 

พร้อมทั้งกรอกเบียร์เข้าปากให้เรา	รวมทั้งชนแก้วเบียร์

กับเราด้วย	ซึ่งน่าจะเรียกว่า	“สาวยืนดริ๊งก์”	มากกว่า	

แต่บ้านเราจะเป็น	“สาวนั่งดริ๊งก์”	 และก็ต้องยอมรับ

ว่าสาวๆ	ทกุคนล้วนคอทองแดงทัง้สิน้	ด้านความอร่อย

ของอาหารที่เป็นกับแกล้มต้องยกให้	ปลาเก๋านึ่งบ๋วย	 

มาเป็นอันดับหน่ึง	 ซึ่งมีรสชาติกลมกล่อมไม่แพ้

ภัตตาคารที่บ้านเรา	อีกทั้งมีความหวานฉ�่าเพราะเป็น

ปลาสดๆ	 เป็นๆ	 จากในตู้ปลา	 ส่วนอันดับสองต้อง 

ยกให้	กุ้งกุลาด�านึ่งขิง	ซึ่งแปลกเพราะมีน�้ามาก	แต่น�้า

มีรสหวานมันอร่อยไปอีกแบบ	อาหารของเวียดนาม 

จะค่อนข้างจืด	 ซึ่งเขาจะมีเคร่ืองจิ้มประจ�าชาติคือ	 

พริกเกลือมะนาว	 โดยเขาจะมีเกลือมาให้คนละถ้วย	

มาพร้อมกับพริกขี้หนูซอยและมะนาวอีกหนึ่งซีก	 

ใครต้องการเผ็ดมากน้อยก็จัดการเอาเอง	 สิ่งท่ีไม่ควร

สัง่มาอย่างยิง่คอื	นกพริาบผดัพรกิไทยด�า	เพราะเขามา

เป็นตัวเลย	ให้เราฉกีแบ่งกนักนิ	รสชาตไิม่เป็นสบัปะรด

ขลุย่เลย	นอกนัน้จดัได้ว่าพอแ...กได้	ในค�า่คนืแรกทีร้่าน

ตรามชิม	 กลางมหานครโฮจิมินห์	 ท�าเอาพวกเราสุข

เกษมเปรมปรีดิ์กันทั่วหน้า	พอเอานาฬิกาขึ้นมาดูก็ปา

เข้าไปเกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้ว	 จึงให้น้องๆ	 เช็คบิล 

ค่าเสียหายทั้งหมด	 ผลปรากฏว่าเป ็นเงินทั้งสิ้น	 

1,940,000	ดอง	(VDN)	คดิเป็นเงินไทยประมาณ	3,233	

บาท	(วิธีคิดให้เอา	600	หารเงินดอง	เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด)	

กลุ่มพวกเรา	8	คน	ก็เฉลี่ยตกคนละ	405	บาท	นับว่าถู

กมากๆ	ก่อนลาจากน้องๆ	พวกเราได้อ่อยกับน้องๆ	

ว่าจะกลบัมาอกีครัง้ในวันรุง่ข้ึนหลงัจากดูงานเสรจ็แล้ว	

ซึง่พรุง่นีพ้วกเราจะต้องเดนิทางไปสนามบนิแต่เช้าเพือ่

ข้ึนเคร่ืองบินไปยัง	 “เมืองเปรกู (Play Ku)”	 เพื่อดู

งานการเลี้ยงโคขุนของประเทศเวียดนามทางตอนใต้

	 เช้าวนัทีส่องของการเดนิทางพวกเราพร้อมกัน

ที่ห้องอาหารของโรงแรม	“เฝอ”	ร้อนๆ	จัดเป็นอาหาร

เช้าของโรงแรมที่ท�าให้ห่านหิวโหยสร่างเมาเบียร์ไปได้

มากทเีดียว	ตามด้วย	“ต่ิมซ�า”	และ	“โยเกร์ิต”	ตบท้าย

ด้วย	 “ผลไม้”	 และ	 “กาแฟด�าเวียดนามแบบ 

เข้มข้น”เมื่อทุกคนพร้อมก็ออกเดินทางไปสนามบิน

ภายในประเทศเพ่ือข้ึนเคร่ืองบินไปยังเมืองเปรก	ู

เหมือนเดิมครับเครื่องเสียเวลาออกไปอีกหนึ่งชั่วโมง

เพราะสภาพอากาศ	 เคร่ืองบินเป็นเคร่ืองใบพัดขนาด
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เล็กใช้เวลาบินประมาณชั่วโมงครึ่งจึงถังสนามบินเมือง

เปรกู	 ซึ่งเมืองนี้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

นครโฮจมินิห์	อาณาเขตของเมืองเปรกจูะตดิกบัประเทศ

กมัพูชา	และประเทศ	สปป.ลาว	(ดูได้ในแผนที)่	พวกเรา

ออกจากสนามบินก็พบกับนักสัตวบาลชายและหญิง

เวียดนามที่มาคอยต้อนรับคณะของเรา	 ซึ่งทาง	 

“บริษัท ฮองอันแกลาย (HOANG ANH GIA LAI)” 

ได้ส่งรถตู ้มารับเพื่อเดินทางไปยังฟาร์มโคขุนของ 

บริษัทฯ	 การดูงานต้องใช้เวลานานมากจึงต้องทาน

อาหารกลางวนัรองท้องกนัไปก่อน	ทางเจ้าหน้าทีจ่งึพา

ไป	“ร้านมายแทม สาขา 2 ข้าวไก่ทอด-ไก่ต้ม” เป็น

ร้านชือ่ดังของจงัหวดันี	้(ร้านมายแทม	1	คนแน่นไม่มทีี่

นั่งว่างครับ)	 ซึ่งข้าวไก่ทอดได้ส่ังมาคนละจานครบคน	

ประกอบด้วยข้าวที่ผัดกับซอสแดงคล้ายซอสเย็นตาโฟ

บ้านเรา	เมล็ดข้าวกอ้็วนสัน้ๆ	ร่วนแบบข้าวตาแห้งของ

บ้านเรา	แต่รสชาติออกเปรี้ยวๆ	มันๆ	เสิร์ฟมาพร้อม

กับไก่ทอด	1	ท่อน	ประมาณ	¼	ของตัวไก่ขนาดเล็ก	 

แต่หนังไม่กรอบเหมือนไก่ทอดหาดใหญ่ของไทย	และ

แถมด้วยแตงร้านแก้เลีย่นอกี	3	ช้ิน	นอกจากข้าวไก่ทอด

แล้วพวกเราจึงได้สั่ง	 ไก่ต้ม ผัดผักบุ้งจีน	มาเพิ่มเติม

อีก	 ไก่ต้มจะสับเป็นชิ้นๆ	 มาพร้อมกับเคร่ืองจิ้ม

ประกอบด้วย	เกลือ พริกขี้หนูซอย และมะนาว	เป็น

อันว่ามื้อนี้ก็พอแ..กได้อีกเช่นเคยครับหลังจากอิ่มหมี

พลีมันกันแล้วก็ออกเดินทางไปยังฟาร์มที่อยู่ห่างจาก

เมืองไปประมาณ	20	กิโลเมตรซึ่งถือว่าไม่ไกลมากนัก	

รถได้ขับผ่านไปยังหน้าส�านักงานใหญ่ของ	บริษัทฮอง

อันแกลาย	แต่ไม่ได้ลงไปเพราะเขาได้เตรียมต้อนรับไว้

ที่ฟาร์มได้แต่ถ่ายรูปจากในรถไว้เท่านั้น

	 การเลีย้งโคเนือ้	และโคนม	ของ	บรษิทัฮองอนั

แกลาย	ในเมืองนี้จะมีฟาร์มทั้งหมด	9	แห่ง	ประกอบ

ด้วยฟาร์มโคขนุ	(Fattening)	จ�านวน	7	แห่ง	ขนาดความ

จฟุาร์มละ	40,000	ตวั	(สีห่มืน่ตวั)	และมฟีาร์มโคนมอกี	

2	แห่ง	ซึ่งเขาไม่ได้บอกว่ากี่ตัว	แต่ถ้าดูจากปริมาณโค

ขนุแล้วฟาร์มโคนมคงจะใหญ่กว่าฟาร์มทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ไทยเราเป็นแน่	 แต่ละฟาร์มท�าการปลูกหญ้าเนเปียร์

ปากช่อง	1	บนเนื้อที่	7,000	ไร่	เพื่อผลิตอาหารหยาบ

มาเพื่อใช้ท�าอาหาร	TMR	 เป็นอาหารขุนโค	 โคที่ใช้ใน
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การขุนจะเป็นการน�าเข ้าโคเกรดคอมเมอร์เชียล	 

จากประเทศออสเตรเลีย	 โดยน�าเข้ามาทางเรือ	ซึ่งเขา

จะใช้เวลาขุน	 (Fattening)	 ทั้งสิ้น	 120	 วัน	 เมื่อครบ

ก�าหนดแล้วเขาจะคัดเลือกโคที่มีอัตราการเจริญเติบโต

ดมีรีปูร่างลักษณะด	ีตวัทีเ่หมาะสมจะถกูส่งไปยงัฟาร์ม

อีกแห่งหนึ่งที่จะท�าการขุนแบบ	feedlot	เพื่อให้ได้เนื้อ

คุณภาพสูง	 โดยจะใช้เวลาขุนอีกประมาณ	6-8	 เดือน	

ส่วนโคที่ตกไม่ผ่านการคัดเลือกก็จะถูกส่งขายไปยัง

ประเทศจีน	ซึ่งประเทศจีนมีความต้องการมาก	จึงเห็น

ได้ว่า	บริษัทฮองอันแกลาย	จะมีโคขุนหมุนเวียนอยู่ปี

ละประมาณ	 280,000	 ตัว	 (สองแสนแปดหมื่นตัว)	 

อกีทัง้ท่ีตัง้ของฟาร์มจะเป็นทีร่าบสูง	เหมาะแก่การปลกู

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง	 1	 เป็นอย่างยิ่ง	ที่ได้ไปเห็นใน

แปลงหญ้าขนาด	7,000	ไร่	เขาได้วางระบบสายน�า้หยด

ทั่วทั้งแปลง	การตัดหญ้าเขาจะใช้แรงงานคนเท่านั้นใน

การตัดหญ้า	ไม่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการตัดหญ้า

ดังกล่าวดังนั้นสายยางน�้าหยดจึงไม่เป็นปัญหาต่อการ

ตัดหญ้า	 สานยางน�้าหยดก็จะไม่เสียหาย	 อีกทั้งการ 

ขนหญ้าออกจากแปลงก็ใช้แรงงานคนขนขึ้นรถบรรทุก	

เพื่อน�ามาเข้าเครื่องหั่นละเอียดที่ฟาร์มในส่วนของ 

โรงผสมอาหาร	ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้คนใน

พืน้ทีม่งีานท�าจะได้มรีายได้จากบรษิทัฯ	รฐับาลจึงออก

กฎข้อบังคับให้ใช้แรงงานคนห้ามใช้เครื่องจักรกลหนัก

ในการผลิตพืชอาหารสัตว์ในแปลงขนาดใหญ่	

	 ในปัจจุบันทางบริษัทฯ	 ได้เพิ่มการลงทุนที่

เกี่ยวข้องกับการเล้ียงโคเน้ือในประเทศกัมพูชา	 และ	

สปป.ลาว	ซึง่เขาได้อาศยัท�าเลท่ีตัง้ของจงัหวดัเปรก	ูซ่ึง

เป็นจงัหวดัทีต่ัง้ตดิชายแดนของทัง้สองประเทศ	โดยเขา

ได้ลงทุนสร้างฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์โคเน้ือที่	แขวงอัตปือ 

หรืออัดตะปือ (Attapue)ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ซึ่งแขวงอัตปือจะมีเขต

ติดต่อกับประเทศไทยโดยผ่านไปทางด่านช่องเม็ก 

จังหวัดอุบลราชธานีและอัตปือยังมีเขตติดต่อกับ	
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เมืองรัตนคีรี (RattanaKiri) ของประเทศกัมพูชา	 

ซึ่ งทางบริษัทฯได ้พัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือใน 

ประเทศเวยีดนามโดยได้เข้าไปลงทนุในธรุกจิโรงฆ่าสัตว์

ที่ประเทศกัมพูชาเพื่อการส่งออกเนื้อโคไปยังประเทศ

จีนดังนั้นจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ

ของประเทศไทยเพื่อการส่งออกไปยังประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงถูกปิดประตูตายโดย

ประเทศเวยีดนาม	เพราะถ้าศกึษาดจูากแผนท่ีแล้วจะ

เห็นได้ว่า	 จากเมืองเปรกู	 ไปยังเมืองท่าส่งออกเมือง 

ดานัง	 (Da	Nang)	 ของประเทศเวียดนาม	ขนส่งทางฅ

ทะเลไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่ง

สามารถส่งได้ทั้งโคขุนมีชีวิตและเนื้อโคขุนแช่แข็งโดย

การเดินเรือจะมีระยะทางที่ใกล้มากและมีราคาถูกจึง 

จะเห็นได้ว่าการขนส่งเป็นปัจจัยส�าคัญอันหนึ่งของ

ต้นทุนการผลิตในการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ	 

อีกทั้งการลงทุนการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อและโคขุน

ของเวียดนามใรรูปแบบฟาร์มขนาดใหญ่ได้พัฒนาก้าว

ล�า้หน้าประเทศไทยไปแล้ว	นบัว่าเป็นฟาร์มโคขนุทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในภมูภิาคอาเซยีนน้ีนอกจากน้ียังมสีาเหตใุหญ่อกี

เร่ืองหน่ึงที่ถือได้ว่าเป็นความล้มเหลวของหน่วยงานที่

รับผดิชอบโดยตรงในเร่ืองนีข้องรัฐคอื	การระบาดของ

โรคปากและเท้าเป่ือยในประเทศไทย	เพราะตัง้แต่เริม่

เรียนสัตวศาสตร์มาเมื่อปี	พ.ศ.	 2514	ก็ได้รับรู้ถึงการ

ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศ	 จวบจน 

วนัน้ีเป็นเวลากว่า	40	ปีแล้ว	หมดงบประมาณไปหลาย

หมื่นล้านบาท	 จนบัดนี้ก็ยังไม่สามารถปราบโรคน้ีให้

หมดไปได้	ยิง่ในปัจจบุนันีม้กีารระบาดของโรคเพิม่มาก

ขึ้นเกือบทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย	อีกทั้งมีปัญหา

ตวัใหม่เกดิขึน้อกีคอื	การใช้สารเร่งเนือ้แดงในการขนุ

โคตามฟาร์มเลี้ยงโคขุนในจังหวัดต่างๆ	 เป็นตัวเร่งเร้า



32 เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ตัวใหม่ท่ีท�าให้เกิดความเสียหายต่อการส่งออกโคเนื้อ

ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตามความเห็น

ของห่านหิวโหยท่ีมีโอกาสได้เดินทางไปเห็นมากับตา 

ที่ เวียดนาม	 และเป็นความเห็นส่วนตัวว ่า	 แผน

ยทุธศาสตร์โคเน้ือของประเทศไทยโดยกรมปศุสตัว์

ฉบบัทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบนัสมควรทีจ่ะต้องฉกีทิง้ได้แล้ว 

และต้องระดมความคดิท้ังภาครฐัและเอกชนเพือ่จดัท�า

แผนยุทธศาสตร์ใหม่	 ถ้ารัฐยังมีความต้องการในการ

พฒันาการเลีย้งโคเนือ้ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและ

ยั่งยืนต่อไปนะคร๊าบบบบบบท่าน....
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วิจารณ์การเกษตร
พ.ศ. 2559 ปีปวดร้าวชาวไทย

โดย.......ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์

	 เมื่อต้นปี	พ.ศ.	2559	เป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านเมืองเราเกิดปัญหา

ภัยแล้งรุนแรง	 ขาดแคลนน�้าทางการเกษตร	 รวมถึงน�้าอุปโภคบริโภคบาง

แห่งด้วย	พอฟ้าฝนตกลงมาพอมนี�า้ไหลลงเขือ่นมากบ้างน้อยบ้าง	ส่วนใหญ่

น�้าเริ่มเข ้าสู ่ภาวะปกติ	 แต่เมื่อถึงฤดูฝนก็ยังไม ่ปล่อยน�้าให ้ท�านา	 

ให้ชะลอไปก่อนเพื่อรอน�้าให้มากพอ	 ชาวนาจึงต้องรอ	พอปลูกช้าข้าวก็

ต้องออกรวงช้าไปด้วย	เมือ่ข้าวออกรวงน�า้ก็มามาก	ชาวนาก็ถูกน�า้ท่วมอกี	

ปลูกมากก็เสียหายมาก	 ปลูกน้อยเสียน้อย	 ไม่ปลูกก็ไม่รู ้จะท�าอะไร 

เพราะเราเป็นชาวนา	แปลกแต่จริง	 ใครๆ	 ก็ต้องว่าต้นปีแล้งปลายปีท่วม

ราคาข้าวต้องแพงแน่ๆ	แต่ข้าวกลับราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ	

	 เมื่อเป็นเช่นนี้ใครๆ	ก็ออกมาช่วยชาวนา	บางคนช่วยเกี่ยวข้าวทั้ง

เครื่องแบบ	(ไม่รู้เกี่ยวได้กี่รวง)	บางคนเปิดพื้นที่ให้ชาวนาขายข้าว	แต่ข้าว

ทีข่ายเป็นข้าวสารไม่ใช่ข้าวเปลือก	เพราะฉะน้ันข้าวทีข่ายต้องมาจากคนท่ี

มีเครื่องสีข้าว	คือ	 โรงสี	หรือโรงสีชุมชน	หรือชาวนาที่รวยๆ	ที่มีเครื่องสี

ข้าว	เพราะวนันีช้าวนาส่วนใหญ่ไม่ได้ปลกูข้าวครบวงจร	เกีย่วข้าวเสรจ็ข้าว

จะอยูกั่บชาวนาไม่ก่ีชัว่โมงต้องรีบไปส่งโรงสีมคีวามชืน้ชืน้แค่ไหนก็ได้ราคา

แค่น้ัน	ลานตากข้าวไม่มี	เครือ่งสข้ีาวไม่มี	ทีข่ายไม่เคยม	ีทีส่�าคญัคอืทีป่ลกู

ข้าวก็ไม่มี	ทุกวันนี้เช่าเขาอยู่	เขาเอาคืนเมื่อไหร่ก็จบกัน

	 ใครๆ	ก็บอกออกมาช่วยชาวนา	ข่าวข้าวราคาตกก็เงียบไป	มีข่าว

คนโน้นช่วยคนนี้ช่วยออกมาแทน	 มาตรการจากภาครัฐท่ีพยายามช่วย	 

พูดออกมาแล้วกลายเป็นหมื่นกว่า	 แต่จริงๆ	ชาวนาได้เท่าไหร่ตามที่เป็น

จริงลองตรองดูกันเอง
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	 เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เชิญชวนให้ชาวนาไปปลูก 

อย่างอื่น	เช่น	อ้อย	ข้าวโพด	โดยบอกจะมีบริษัทใหญ่

รับซื้อตามราคาตกลงภาครัฐเป็นกรรมการ	ซึ่งที่จริงก็ดี	

แต่ชาวนาก็บอกเกิดเป็นชาวนาท�าเป็นแต่นา	อย่างอื่น

ท�าไม่เป็น	ไม่ช�านาญ	จะปรับที่นาไปท�าอย่างอื่นก็เพิ่ม

ต้นทุน	 การเตรียมที่ไปใช้น้อย	 ชาวนาจึงเป็นผู้ทรหด

อดทนท่ีสุดในโลก	ปลูกข้าวเลี้ยงคนอื่นจนตัวเองแทบ

ไม่มีข้าวกิน	 กลายเป็นผู้ขาดสารอาหาร	 และได้รับ

เกียรติให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความยากจน	แล้วท�ายังไง

จะให้ชาวนาดีขึ้นกว่าวันน้ี	 ผมก็ว่าควรด�าเนินการ 

ตามนี้	คือ

	 1.	แยกชาวนาให้ชัดเจนว่าเป็นชาวนาที่ปลูก

ข้าวเพือ่การด�ารงชพี	หรอืชาวนาทีป่ลูกเพือ่การค้าขาย	

กลุ่มแรกปลูกข้าวไว้กิน	 ในนานอกจากปลูกข้าวก็เลี้ยง

ปลาเลี้ยงกบด้วย	 เกี่ยวข้าวแล้วปล่อยตอซังบ�ารุงใหม่

โดยไม่ต้องล้มตอซังก็ได้	 แต่ถ้าปลูกเพื่อการค้าขาย 

ต้องเริ่มจากการตลาดก่อน	 ลดต้นทุน	 (ที่ไม่จ�าเป็น)	 

เพิ่มผลผลิตต่อไร่	และได้ผลผลิตปลอดภัย

	 2.	ชาวนากับโรงสีต้องเป็นองค์กรเดียวกัน	

เรื่องน้ีขอให้ดูอ้อยเป็นตัวอย่าง	 เมื่อก่อนเราจะเห็น 

รถบรรทุกอ้อยปิดถนนประท้วงเรื่องราคาเพราะราคา 

ตกต�่า	 ต่อมาเมื่อมีระบบแบ่งปันผลประโยชน์	 70:30	 

วันนี้ชาวไร่อ้อยมีโรงงานเอาอกเอาใจหาความรู้มาให้	

มีนักวิชาการฝ่ายไร่ไปดูแล	มีการฝึกอบรม	ปลายปีพา

ไปพักผ่อนนอนรีสอร์ท	 แต่พอพูดถึงชาวนากับโรงสี

ใครๆ	ก็บอกว่าท�าไม่ได้โดยยังไม่ได้ท�า	 บางคนบอก 

โรงสมีมีากท�าไม่ได้	แต่ผมว่าท�าได้	เช่น	ถ้าทกุจงัหวัดตัง้

บรษิทั	เช่น	บรษิทั	สพุรรณบรุค้ีาข้าว	จ�ากดั	ด�าเนนิธรุกจิ

ครบวงจร	ตั้งแต่แผนการปลูก	 สีข้าว	 ค้าข้าว	 ชาวนา 

รับราคาเบื้องต้นก่อน	 ปลายปีมีผลก�าไรก็มีแบ่ง 

ตามสัดส่วนของหุ้น	 ข้าวที่แปรรูปเป็นเครื่องส�าอาง 

ขนม	ฯลฯ	หรืออ่ืนๆ	ที่มาจากเมล็ดข้าวชาวนาต้อง 

มีแบ่ง	 ไม่ใช่แค่ปลูกข้าวขายเป็นข้าวเปลือกแค่นั้น	 จะ

เห็นได้ว่าในวงจรข้าวมีแต่ชาวนาเท่าน้ันที่จน	 โรงสี	

พ่อค้าข้าว	 ผู้ส่งออกรวยทั้งน้ัน	 ราคาจะถูกคุมโดยใคร 

ก็ลองคิดดู
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	 3.	ชาวนาต ้องรวมตั วกันและผลิตข ้ าว 

ครบวงจร	อย่างน้อยชาวนารวมกลุ่มจากเล็กๆ	แต่ละ

คนเป็นกลุ่มใหญ่	 ปลูกเอง	 สีข้าวเอง	 บรรจุขายเอง 

มีตลาดและที่ขายเป็นของตนเอง	 และถ้าไปได้ถึง 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวด้วยก็ยิ่งดี

	 ยังมีอีกหลายแนวทางที่จะท�าให้ชาวนาลืมตา

อ้าปากได้	 ท่านก็ลองแสดงความคิดเห็นได้นะครับ 

ที่ส�าคัญคือเรามีความจริงใจที่จะช่วยชาวนาจริง

หรือไม่ 



36 เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

จากงานเกษตรก�าแพงแสนประจ�าปี 2559

	 เมือ่วนัท่ี	2-11	ธนัวาคม	2559	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตก�าแพงแสน	

จงัหวดันครปฐม	ได้จัดงานเกษตรก�าแพงแสน	ภายใต้	โดยงานนีก็้มงีานแสดงหลากหลาย

รูปแบบ	คือ	นิทรรศการวิชาการ	การฝึกอบรม	 ร้านจ�าหน่ายต้นไม้และปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร	ร้านจ�าหน่ายสินค้าทั่วไป

	 หลายท่านได้มาสัมผัสกับงานนี้แล้ว	 แต่ก็ยังมีอีกหลายท่านไม่ได้มา	 เราจึง 

ขอน�านิทรรศการที่เป็นพระเอกของงาน	ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน	 

ภาควิชาพืชสวน	คณะเกษตร	ก�าแพงแสน	มีการแสดงผักขึ้นซุ้มหลากหลายชนิด	 และ 

มกีารแสดงพันธ์ุพชืต่างๆ	ทีป่ลูกหลากหลายรูปแบบ	รวมถงึการแจกเอกสารการปลกูพชื

ผกัชนดิต่างๆ	ทีน่่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรบัผูท้ีต้่องการปลกูผกัไว้รับประทานภายในบ้าน

มาน�าเสนอดังนี้

ชะอม

Acacia Pennata
	 ชะอม	เป็นไม้ยืนต้น	และเป็นไม้พื้นเมืองของไทยที่คนไทยนิยมปลูกชะอมเป็น

รั้วบ้าน	ซึ่งสามารถเด็ดยอดไปบริโภคเป็นผักได้ทุกๆ	3	วัน	ต้นชะอมหากถูกเด็ดยอดจะ

แตกก่ิงข้าง	 ต้นหนาแน่น	 ชะอมมีหนามตามกิ่ง	 จึงใช้เป็นรั้วบ้านได้ดี	 ต้นชะอมเป็น 

ไม้ยืนต้น	ตระกูลถ่ัวท่ีมีอายุยืนนาน	กิ่งอ่อน	ยอดอ่อน	 ใบอ่อน	มีกล่ินหอมฉุน	ยอด

ชะอมจัดเป็นอาหารประเภทผักที่มีคุณค่าอาหารสูงยิ่งทั้งวิตามินเอ	โปรตีน	และเยื่อใย

ที่ร่างกายต้องการ	 และให้พลังงานแก่ร่างกาย	นอกจากน้ันส่วนรากยังมีประโยชน์ทาง

ยา	คือมีสรรพคุณแก้ท้องเฟ้อ	 ขับลมในล�าไส้	 และแก้ปวดเสียดในท้องได้ดี	 นอกจาก

ชะอมจะเป็นผักที่ให้เส้นใยสูงเหมือนกับผักทั่วไปแล้ว	 ใบอ่อนที่เรามักน�ามาประกอบ

อาหารนั้นก็มีสรรพคุณช่วยลดความร้อนในร่างกาย	 รากแก้ท้องเฟ้อ	 ขับลมในล�าไส้	 

มีวิตามินเอสูง	เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	รากฝนกินเป็นยารักษาอาการท้องเฟ้อ	ขับลม

ในล�าไส้	แก้ปวดเสียวใน	แต่ส�าหรับคุณแม่ที่เพิ่งมีลูกอ่อนนั้นไม่ควรกินชะอม	เพราะจะ

ท�าให้น�้านมแห้งท้อง

เก็บตก
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ก�าลังเหมาะเพราะถ้ามากกว่านั้นจะท�าให้ทรงพุ่มแน่น

ทึบเกินไป	หลังจากปักช�าแล้วใช้ทางมะพร้าวมาท�าร่ม

บังแดดให้

 การปฏิบัติดูแลรักษาชะอม

	 ชะอมเป็นพืชที่ทนนานต่อดินฟ้าอากาศ 

พอสมควร	 ในระยะแรกที่เริ่มปลูกนั้น	ควรให้น�้าวันละ	

1	ครั้งก็เพียงพอแล้วหรือจะรดน�้าในเวลาเช้าเย็นก็ได้	

การก�าจัดวัชพืชควรกระท�าปีละ	 2	คร้ัง	 กลบโคนด้วย

หญ้าและใบไม้	ส�าหรบัการให้ปุย๋นัน้ในระยะแรกท่ีปลกู

ไม่จ�าเป็นต้องให้ปุ๋ยเลย	จะให้ปุ๋ยก็ต่อเมื่อเริ่มเก็บยอด

ชะอมแล้ว	ปุ๋ยที่ให้คือ	ปุ๋ยคอก	และปุ๋ยวิทยาศาสตร ์

ที่มีธาตุตัวต้นสูง	คือ	ธาตุไนโตรเจน	ซึ่งเป็นธาตุที่บ�ารุง

ใบหรือจะใช้ปุ๋ยสูตร	 15-15-15	หรือ	 16-16-16	ก็ได	้

เป็นปุ๋ยสูตรครอบจักรวาลที่มีอาหารของพืชครบถ้วน	

คือ	 ธาตุไนโตรเจน	 ช่วยบ�ารุงใบ	 ธาตุฟอสฟอรัส	 

ช่วยบ�ารุงรากและผล	 และธาตุโพแทสเซียมเป็นธาต ุ

ที่บ�ารุงรสชาติ	 ชาวสวนชะอมจะน�าปุ๋ยคอก	 และปุ๋ย

วิทยาศาสตร์มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วโรยรอบ

โคนต้น	หลังจากน้ันกร็ดน�า้ตามลงไปเพือ่ให้ปุย๋ละลาย	

การที่ต ้องการใช้ปุ ๋ยคอกผสมกับปุ ๋ยวิทยาศาสตร  ์

ก็เพราะว่า	ปุย๋คอกจะไปช่วยส่งเสริมให้ปุย๋วทิยาศาสตร์	

การปลูกชะอม
 การเตรียมดิน

	 ท�าการยกร่องเหมือนกับแปลงผักทั่วๆ	 ไป	 

แต่ไม่ต้องยกร่องให้สูงมากนักและไม่ต้องย่อยดินให้

ละเอียดเหมือนกับปลูกผัก	การเตรียมดินปลูกชะอม 

ก็เหมือนกับการเตรียมดินปลูกมันส�าปะหลัง	 ควรให้

แปลงมคีวามกว้างประมาณ	1-1.50	เมตร	และระหว่าง

แปลงจ�าเป็นต้องมีร่องขังน�้าไว้ด้วย

 วิธีการปลูก

	 การปลูกชะอมเป็นวิธีที่ง่ายมาก	ปลูกวิธีเดียว

กับการปลูกมันส�าปะหลัง	คือ	 ขุดหลุมตรงกลางแปลง

ให้เป็นแถวระยะระหว่างแถวและระหว่างต้นประมาณ	

1x1	เมตร	แต่ละหลุมลึกประมาณ	10	เซนติเมตร	การ

ทีป่ลกูตรงกลางแปลงกเ็พราะว่า	ชะอมเป็นไม้พุม่ทีแ่ตก

กิ่งก้านสาขารอบต้น	 เมื่อเจริญเติบโตขึ้นทรงพุ่มก็จะ

เต็มแปลงพอดี	 เมื่อเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วน�าก่ิง

ชะอมปักช�าลงในหลุม	 ตามแนวนอนขนานไปทาง

เดียวกัน	หลุมหนึ่งอาจจะใช้กิ่งพันธุ์ประมาณ	5	กิ่ง	ซึ่ง



38 เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ซึ่งให้ประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 

แต่ถ้าให้ปุ ๋ยวิทยาศาสตร์ล้วนๆ	 เพียงอย่างเดียว	 

ให้แค่	 1	 ช้อนแกงก็เพียงพอแล้ว	 การให้ปุ๋ยนิยมให ้

ในระยะที่ชะอมจะโทรม	 เพราะจะช่วยเร่งให้ชะอม 

แตกยอดได้รวดเร็วขึ้น

 โรคและแมลงศัตรูของชะอม

	 แมลงศัตรูท่ีร ้อนแรงของชะอมมีน้อยมาก	

แมลงศัตรูเท่าที่ท�าความเสียหายให้กับชาวสวนชะอม

ในปัจจบุนั	ได้แก่	หนอนกดักนิยอดชะอม	เพราะชะอม

เป็นพืชที่ตัดยอดขาย	 วิธีป้องกันก�าจัด	 คือฉีดพ่นสาร

เคมีฆ่าแมลงทุกๆ	8	วันต่อ	1	ครั้ง	สารเคมีที่ใช้	ได้แก่	

คาบาริล	และสารโพรไทโอฟอส	ส�าหรับโรคของชะอม

ยังไม่ปรากฏว่ามีโรคร้ายแรงอะไร	ส่วนเหตุร้ายแรงท่ี

ท�าให้ชะอมตาย	คือ	น�้าท่วม

 การตัดแต่งกิ่งชะอม

	 ชะอมเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มหนาแน่นเราจ�าเป็น

ต้องมีการตัดแต่งกิ่งบ้าง	 เพราะถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งเลยจะ

ท�าให้ชะอมมีทรงพุ่มแน่นทึบ	 และจะไม่ค่อยแตกยอด

การตัดแต่งกิ่งชะอมจึงมีความส�าคัญ	นอกจากจะลด

ปัญหาการแน่นทึบของทรงพุ่มแล้วยังเป็นการลดที่อยู่

อาศัยของโรคและแมลงอีกด้วย	 และที่ส�าคัญคือจะ

ท�าให้ชะอมมีการแตกยอดอ่อนมากขึ้น

 การเก็บเกี่ยว

	 ชะอมเป็นพืชที่ให้ผลเร็วนับแต่เร่ิมปลูกจนตัด

ยอดขายได้กินเวลาเพียง	3-4	เดือนเท่านั้น	วิธีตัดยอด

ขายจะต้องเหลือเอาใบรองยอดไว้จะช่วยให้ชะอม 

แตกยอดใหม่อีก	การเก็บชะอมเก็บได้ทุก	4	 วัน	 เมื่อ

เก็บแล้วน�ามาก�าเป็นแพ	 แพละ	 14	 ยอด	 แล้วใช้ 

ใบมะพร้าว	ตัดกลัดเป็นแพๆ	ชะอม	25	แพจะถูกมัด

รวมเป็นมัดๆ	 ขายราคามัดละ	 15-35	บาท	 แล้วแต่

ฤดูกาล
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 พันธุ์ชะอม

	 ชะอมมีอยู่	2	พันธุ์ด้วยกัน	คือ

	 1.	ชะอมพันธุเ์บา	ล�าต้นจะมีขนาดเลก็	ใบเลก็	

และยอดขนาดเล็ก

	 2.	ชะอมพนัธุห์นกั	ล�าต้นมขีนาดใหญ่	ใบใหญ่	

ยอดมขีนาดใหญ่	แต่ชาวสวนนยิมปลกูชะอมพนัธุห์นกั

กันมากกว่า	เพราะสามารถเก็บยอดได้ตลอดทั้งปี

 การขยายพันธุ์ชะอม

	 เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ ์โดยการ 

ใช้กิ่งปักช�าเพราะสะดวก	และรวดเร็วกว่าใช้เมล็ด	การ

เลือกกิง่พันธุช์ะอมทีจ่ะน�ามาขยายพนัธุน์ัน้จะต้องเป็น

กิง่ทีไ่ม่แก่หรอือ่อนจนเกินไป	ควรตดัก่ิงพนัธ์ุให้มคีวาม

ยาวประมาณ	 1	 คืบ	 หรือประมาณ	 20	 เซนติเมตร	 

และควรให้มตีาตดิประมาณ	3-4	ตา	หลังจากทีเ่ลอืกกิง่

พันธุ์ได้แล้วก็น�าไปปักช�าลงในถุงดินที่มีส่วนผสมของ 

ขีเ้ถ้าแกลบและปุ๋ยคอก	อตัราส่วนอาจจะใช้	3:3:1	หรอื

ตามความเหมาะสม	หลงัจากนัน้กร็ดน�า้ให้ชุ่มประมาณ	

50-60	วัน	ชะอมก็จะแตกรากออกมา	หรือถ้าเราไม่ใช้

ปักช�าลงในถงุ	เราอาจจะปักช�าลงในแปลงเพาะก่อนได้	

โดยการเตรยีมดนิทีดี่มส่ีวนผสมของขีเ้ถ้าแกลบแล้วน�า

กิ่งพันธุ์มาปักให้ทั่วแปลงเพราะ	 รดน�้าให้ชุ่มประมาณ	

10-15	วัน	จะแตกช่อก่อน	และประมาณ	50	วัน	ก็จะ

แตกราก	ต่อจากน้ันก็ท�าการถอนมาใส่ถุงที่ผสมดินไว้

เรียบร้อยแล้ว	 เลี้ยงต่อไว้อีกประมาณ	 60	 วัน	 เพ่ือ 

ให้ระบบรากแข็งแรงสมบูรณ์	 ต่อจากน้ันก็สามารถ 

ไปปลูกได้
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โหระพา

Sweet basil
 โหระพา เป็นพชืทีอ่ยูใ่นตระกลู	Labiatae	มชีือ่

วิทยาศาสตร์ว่า	Ocimum basilicum	Linn.	เป็นผักที่ใช้

บริโภคเป็นผักสดหรือใช้ประกอบอาหารอื่นๆ	 ก็ได้	

ท�าให้อาหารมีรสชาติและกลิ่นหอมน่ารับประทาน 

ยิ่งขึ้น	 ใช้ใบปรุงอาหารเป็นผักชูรสได้หลายชนิด	 เช่น	 

แกงเผ็ด	แกงเลียง	ผัด	ทอด	รับประทานสด	เป็นเครื่อง

แนม	อาหารคาวหรอือาหารว่างได้เป็นอย่างดี	นอกจาก

จะใช้เป็นอาหารแล้วยังมีคุณค่าทางยาช่วยขับลมใน

ล�าไส้	แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ	เมล็ดเมื่อแช่น�้าจะพองตัวใช้

รับประทานแก้บิด	ช่วยหล่อลื่นล�าไส้	มีสารต้านมะเร็ง	 

สิว	แก้ไข้	แก้หวัด	แก้ไอ	แก้ท้องร่วง	ช่วยย่อยอาหาร	

ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน

 การปลูกโหระพา

	 โหระพาเป็นพืชที่มีระบบรากลึกปานกลาง	

การเตรียมดินควรขุดหรือไถดินลึกประมาณ	 20-25	

เซนติ เมตร	 ตากดินทิ้ ง ไว ้ 	 7-10	 วัน	 ไถพรวน	 

คราด	ย่อยดินให้ละเอียด	 เก็บเศษวัชพืชออกให้หมด	 

หลังจากนั้นยกแปลงสูงประมาณ	 10-15	 เซนติเมตร	

กว้าง	 1	 เมตร	 ยาวตามความเหมาะสมเว้นช่องว่าง

ระหว่างแปลงประมาณ	30	 เซนติเมตร	 เมื่อยกแปลง

เสร็จแล้วใส่ปุ ๋ยคอกปุ ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วอัตรา	 

800	กิโลกรัมต่อไร่	หรือประมาณ	500	กรัมต่อตาราง

เมตร	 โรยให้ทั่วแปลง	 และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	 13-13-21	

อัตรา	50	กิโลกรัมต่อไร่	หรือสูตร	15-15-15	อัตรา	30	

กิโลกรัมต่อไร่	 หว่านให้กระจายทั่วแปลง	 คลุกเคล้า 

ปุ ๋ยคอก	 หรือปุ ๋ยหมักและปุ ๋ยเคมีให้เข้ากันกับดิน 

พร้อมที่จะปลูก

 วิธีการปลูก
 การปลูกโหระพาโดยท่ัวไปมีการปฏิบัติกัน

อยู่ 2 วิธี ดังนี้

 การเพาะกล้าย้ายปลูก โดยการหว่านเมล็ด 

ให้กระจายทั่วแปลงแล้วใช้แกลบสด	 แกลบเผาหรือ 

ฟางหว่านหรือคลุมบางๆ	แล้วรดน�า้ตามทนัท	ีหลงัจาก

นั้น	 รดน�้าทุกวันเช้าและเย็น	 จนกระทั่งเมื่ออายุได	้ 

20-25	 วัน	 จึงท�าการย้ายปลูก	 โดยการถอนกล้าแล้ว 

เด็ดยอดน�าไปปลูกในแปลง	 โดยใช้ระยะปลูก	 20x20	

เซนตเิมตร	เมือ่ถอนกล้าออกจากแปลงแล้วจะต้องปลกู

ให้เสร็จภายในวันเดียวกัน	 หลังจากปลูกเสร็จควร 

หาฟางหรือหญ้าแห้งมาคลุมเพื่อเก็บความชื้นและ

รดน�้าตามทันที

 การปักช�า	 โดยตัดกิ่งที่โตเต็มที่ยาวประมาณ	

5-10	 เซนติเมตร	แล้วปลิดใบออกให้หมดน�าไปปักช�า
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ในแปลง	โดยใช้ระยะปลูก	20x20	เซนติเมตร	ใช้หญ้า

แห้งหรือฟางแห้งสะอาดคลุมให้ท่ัวแปลง	 และรดน�้า

ตามทันที

 การปฏิบัติดูแลรักษา

	 โหระพาเป็นพืชที่ต้องการความช้ืนสูงและ

สม�่าเสมอ	ดังนั้นจึงควรมีการรดน�้าให้ทุกวัน	 แต่ระวัง

อย่าปล่อยให้มกีารท่วมขงัของน�า้ในแปลง	ในระยะแรก

ควรท�าการพรวนดินและก�าจัดพืชทุกๆ	 1-2	 สัปดาห์	

โดยการใช้มอืถอนจอบหรอืเสยีมดายหญ้าออกและควร

ท�าด้วยความระมัดระวังอย่าให้กระทบต่อต้นและราก

	 โหระพาเป็นพชืทีดู่แลรกัษาง่าย	เจรญิเติบโตดี	

การใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต	 (21-0-0)	 ในอัตรา	 10	

กิโลกรัมต่อไร่	 ละลายน�้ารดหลังปลูกประมาณ	15-20	

วนั	จะท�าให้การเจรญิเตบิโตของโหระพาดียิง่ขึน้	และมี

ยอดอวบงามและใช้ปุ๋ยสูตร	 15-15-15	 ในอัตรา	 50	

กโิลกรมัต่อไร่	ทกุครัง้หลงัจากการเกบ็เกีย่วส�าหรับการ

ป้องกันก�าจัดโรคและแมลงนั้น

 เนื่องจากโหระพาเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีปัญหา

เรื่องโรคและแมลงมากนัก การแก้ปัญหาจึงไม่ควรใช้

สารเคมี เพราะอาจไม่คุ้มค่า

 การเก็บเกี่ยว

	 หลังจากปลูกประมาณ	30-35	 วัน	 สามารถ

ท�าการเก็บเกี่ยวได้	 โดยใช้มีดคมๆ	 ตัดต้นหรือกิ่ง	 

ห่างจากยอดลงมาประมาณ	10-15	 เซนติเมตร	น�าไป

ขายหากยังไม่มีผู ้รับซื้ออาจชะลอการเก็บเก่ียวได้	 

โดยการตดัช่อดอกออกโหระพาก็จะแตกก่ิงแตกใบออก

มาอีกเรื่อยๆ	 การเก็บเก่ียวสามารถกระท�าได้ทุกๆ	 

15-20	วัน	ไปจนถึงอายุ	7-8	เดือน

 โหระพา
	 โหระพาเป็นพชืทีม่กีารปลกูกนัอย่างแพร่หลาย

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เช่น	 ไทย	มาเลเซีย	 และ

อินโดนีเซีย	 เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุสั้น	 มีความสูงของ 

ทรงพุ่มไม่เกิน	 60	 เซนติเมตร	ล�าต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม	

ก้านใบและล�าต้นมีสีม่วงแดง	ใบสีเขียว	ใบเป็นรูปหอก

ยาวประมาณ	1-3	นิ้ว	 มีกลิ่นหอม	ออกดอกเป็นชั้น

คล้ายฉัตรดอกสีขาว	ม่วงหรือชมพู	 โหระพาสามารถ

เจริญเติบโตได ้ดีในดินแทบทุกชนิดท่ีมีความชื้น

สม�า่เสมอ	ต้องการแสงแดดเตม็ทีต่ลอดวนัและสามารถ

ปลูกได้ตลอดทั้งปี

 พันธุ์โหระพา

	 โหระพาที่ปลูกกันทั่วไปในประเทศไทย	ส่วน

มากเป็นพนัธุพ์ืน้เมอืงทีป่ลกูต่อๆ	กนัมา	โดยเกบ็เมลด็

พันธุ์เอง	และต่อมาบางที่เกิดจากการกลายพันธุ์ไปแต่

ก็ยังไม่มีการแบ่งแยกเป็นแต่ละพันธุ์อย่างชัดเจน

 การเลือกพื้นที่ปลูก

	 โหระพาเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บ

เกี่ยวได้	1-2	ปี	การเลือกพื้นที่ควรพิจารณาถึงดินควร

มคีวามร่วนซยุมคีวามอดุมสมบรูณ์ด	ีมกีารระบายน�า้ด	ี

อยู่ใกล้แหล่งน�้าและสามารถน�าน�้ามารดได้สะดวก	 

อยู่ใกล้ที่พักอาศัยและการคมนาคมสะดวก
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ผักแพว

Vietnamese Coriander
 ผกัแพว เป็นพชืทีอ่ยู่ในตระกลู	Polygonaceae	

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Polygonum odoratum	 Lour	 

พบมากบริเวณริมน�้าล�าธารที่มีความชื้นสูง	 เป็นไม้

ล้มลุกปีเดียว	 มีกลิ่นกลิ่นหอม	มีต่อมน�้ามันทุกส่วน	

ล�าต้นสูงถึง	 35	 เซนติเมตร	มีสีเขียวแกมสีแดงเร่ือๆ	 

ส่วนปลายตั้งขึ้น	ส่วนล่างทอดเลื้อย	และออกรากที่ข้อ	 

ใบเดี่ยว	ออกสลับ	 ใบมีรูปใบหอกแกมขอบขนานยาว

ถึงใบหอกแกมรี	 ขนาดกว้าง	 0.8-1.5	 เซนติเมตร	 

ยาว	5.5-9	เซนติเมตร	ปลายใบเรียวแหลมหรือแหลม

มนโคนใบสอบเรียว	 แผ่นใบและขอบใบเรียบ	สีเขียว	 

มีแต้มสีแดงที่ขอบใบและเส้นใบย่อย	โดยเฉพาะที่เส้น

กลางใบ	แบนเรยีบไม่นูนหรอืเป็นสนั	เส้นใบเรยีงขนาน

แบบขนนก	ยาวถึงส่วนปลายใบ	 เส้นกลางใบด้านล่าง

เป็นสนันนู	ไม่มขีน	มต่ีอมน�า้มนัใส	ก้านใบยาว	0.5-0.7	

เซนตเิมตร	ฐานเชือ่มกบัปลอกทีหุ่ม้ล�าต้น	ดอกช่อยาว	

ออกท่ีซอกใบ	 แบบเชิงลดแคบๆ	มีดอกจ�านวนมาก	

ดอกเดี่ยวหรือเป็นคู่ๆ	หรือเป็นกลุ่มกระจุก	ใบประดับ

รูปกรวย	 และยาว	มีขนยาวที่ขอบ	ดอกสมบูรณ์เพศ	

กลีบดอกมี	5	กลีบ	สีขาว	ถึงชมพูแกมม่วง	ไม่ร่วงเมื่อ

ผลแก่	 เกสรเพศผู้	 มี	 8	อัน	 เกสรเพศเมีย	 ก้านเกสร	 

มี	3	อัน	ผล	รูปคล้ายสามเหลี่ยม	ยาว	1.5	มิลลิเมตร	

ปลายและท้ายเรียวแหลมทั้งสองด้าน	 ผิวเรียบและ 

เป็นมันแวว	

 การปลูกผักแพว

	 ผักแพวขยายพันธุ์โดยการน�าต้นอ่อนแยกไป

เพาะในบริเวณที่ต้องการจะปลูก	 โดยมีการเตรียมดิน

เช่นเดียวกับการท�านา	โดยทั่วไปเกษตรกรจะแบ่งพื้นที่

ส่วนใหญ่ของแปลงนา	 เพื่อปลูกผักแพว	 เนื่องจาก

สะดวกในการจัดการน�้า	การใส่ปุ๋ย	ซึ่งการใส่ปุ๋ยจะแล้ว

แต่เกษตรกรแต่ละราย	ปุย๋เคมทีีใ่ช้	และอตัราการใส่ปุ๋ย

มหีลากหลาย	ขึน้อยูก่บัความสะดวก	และราคาทีเ่กษตร

สามารถจะซือ้หาได้	เช่น	สตูร	25-7-7,	18-4-6,	18-20-

20 	 แต ่ ปุ ๋ ย เ คมี ที่ นิ ยมกั นมาก 	 ได ้ แก ่ 	 ยู เรี ย	 

(46-0-0)	 โดยทยอยใส่ทีละแปลงเพื่อให้ผักแพว 

แตกยอดให้ตัดได้ทุกวัน

	 แหล่งปลูกผักแพวท่ีส�าคัญแห่งหนึ่ง	 ได้แก	่

ต.บางภาษี	อ.บางเลน	จ.นครปฐม	 เกษตรส่วนใหญ่มี

อาชีพท�าการปลูกผักแพวจะเป็นรายได้เสริมให้แก่

เกษตรกรได้เป็นอย่างดพีืน้ทีใ่นการปลูกผกัแพวมตีัง้แต่	

1	 งาน	 เป็นต้นไป	ส่วนการตัดขายจะข้ึนอยู่กับแม่ค้า

ทีม่ารบัอยูเ่ป็นประจ�า	เกษตรกรบางรายสามารถตดัผัก

ได้ทุกวัน	 โดยตัดแบ่งตามปริมาณที่ผู ้ซื้อต้องการ	 

ราคารับซ้ือที่แม่ค้ามารับจากแปลงเกษตร	 อยู่ในช่วง	 

ก�าละ	2-3	บาท



43เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

	 แหล่งที่มาของพันธุ์ปลูก	เกษตรบางส่วนได้มา

จากแม่ค้าน�าพันธุ์มาให้ปลูก	 เน่ืองจากแหล่งปลูก 

ส่วนใหญ่จะอยู ่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย	ซึง่ห่างไกลจากตลาดในภาคกลาง	หลงัจาก

นั้น	 เกษตรกรก็ท�าการเก็บพันธุ์ไว้ปลูกเอง	ผู้บริโภค 

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกจากนี้ยังมีบางส่วน 

ที่ผู ้ซื้อน�าส่งร้านอาหารเวียดนาม	 และจัดส่งไปยัง

ประเทศเวียดนามอีกด้วย

 คุณค่าทางอาหาร

	 ยอดอ่อนและใบอ่อนของผักแพวรับประทาน

เป็นเครือ่งปรงุรส	ชาวเหนอืและชาวอสีานนยิมน�ายอด

อ่อนของผักแพวรับประทานร่วมกับอาหารรสจัด	 เช่น	

น�า้พรกิ	ลาบ	ก้อย	เพราะเป็นผกัทีม่กีลิน่หอมฉุน	จงึมกั

ใช้เป็นเครื่องปรุงรส	และช่วยดับคาวของเนื้อสัตว์

 สรรพคุณทางยา

	 ราก	 ใช้แก้ริดสีดวง	แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

และข้อกระดูก	 รักษาหืด	 ไอ	 แก้เจ็บท้อง	 ท้องเฟ้อ	 

ขับเหงื่อ	รักษาโรคปอด	แก้เจ็บท้อง	ท้องขึ้น	ท้องเฟ้อ	

นอกจากนี้	รสที่เผ็ดร้อนยังช่วยขับลมอีกด้วย

ผักแขยง

Rice paddy herb
 ผักแขยง	 ชื่อวิทยาศาสตร ์	 Limnophi la  

aromatica	 (Lamk)	Merr.	 วงศ์	 Scrophulariaceae	 

ผักแขยงเป็นไม้ล้มลุกอายุปีเดียว	สูงประมาณ	30-40	

ซม.	ขึน้ในน�า้หรอืทีช้ื่นแฉะ	ล�าต้นต้ังตรงหรอืทอดเลือ้ย

ที่ปลายกิ่ง	 มีลักษณะอวบน�้า	 สีขาวถึงแกมเขียวอ่อน	 

ที่ข้อล่างๆ	 มีรากงอก	 ใบเดี่ยว	 ขนาดเล็ก	 รูปใบรี 

หรอืรปูขอบขนานหรอืรปูหอก	ใบยาว	1.5-5	ซม.	กว้าง	

1-2	ซม.	 ไม่มีก้านใบ	ฐานใบจะหุ้มล�าต้นเอาไว้	 ใบจะ

ออกรอบล�าต้นที่ข้อ	 มี	 2-3	 ใบ	 มีต่อมน�้ามันมาก	 

ดอกเป็นดอกเด่ียวออกตรงซอกใบหรือออกเป็นช่อ	

กลบีเล้ียง	5	กลีบ	สเีขียวมีขน	กลบีดอกสชีมพอู่อน	หรือ

สีม่วง	ผักแขยงมีแหล่งก�าเนิดจากอินเดีย	และศรีลังกา	

ถึงอินโดจีน	จีนตอนใต้	ญี่ปุ่น	 ไต้หวัน	 ไปจนถึงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 และตอนเหนือของออสเตรเลีย	 

ชอบข้ึนที่ชื้นแฉะหรือในน�้า	 จากคุณสมบัติที่ให้กลิ่น

หอม	 จึงนิยมเด็ดต้นและใบรับประทานเป็นผักสด	 

จิม้ร่วมกบัแจ่ว	ส้มต�า	ซปุหน่อไม้	ลาบ	ก้อยเพือ่ช่วยดบั

กล่ินคาว	 เป็นเคร่ืองปรุงรสและแต่งกล่ินส�าหรับ 

แกงอ่อม	 แกงหน่อไม้	 น�้าพริกปลาร้า	 อ่อมกบ	อ่อม

เขียด	อ่อมปลา

 การปลูกผักแขยง
 การเตรียมดิน

	 ไถด้วยโรตารี่	1	รอบ	โดยแปลงควรจะมีน�้าขัง

พอประมาณ	จากน้ันให้ท�าการคราดเพือ่เอาเศษวชัพชื

ออกและเพื่อเป็นการปรับพื้นที่ให้สม�่าเสมอ	ถ้าเป็นไป

ได้ควรมีการปล่อยให้น�าขังประมาณ	1	 เดือน	 เพื่อลด

ปัญหาเรื่องวัชพืชในแปลง

 วิธีการปลูก

	 ผกัแขยงชอบขึน้อยูต่ามรมิน�า้ตืน้ๆ พืน้ท่ีชุม่ชืน้

แสงแดดส่องถึงครึ่งวันหรือตลอดวัน	 สามารถขยาย

พนัธุ	์ด้วยการเพาะเมลด็หรอืปักช�ากิง่	แต่ทีน่ยิมคอืการ

ปักช�ากิง่	โดยน�าผกัแขยงปักช�าลงในดินเหนยีวนุม่	มนี�า้

ขังเล็กน้อย	 ในที่มีแสงคอยหมั่นเติมน�้าให้ดินฉ�่าอยู่

เสมอ	ในเวลาสองเดือนก็จะเจริญเตบิโตและเร่ิมท�าการ

ตัดไปขายได้
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 การดูแลหลังปลูก

	 การใส่ปุ๋ย	 และการดูแลจะเหมือนกับผักแพว	

คือใส่ปุ๋ยเคมี	ได้แก่	สูตร	25-7-7ม	18-4-6,	18-20-20	

และปุ๋ยยูเรีย	 (46-0-0)	อัตราส่วนและความถี่ในการใส่

ปุย๋จะขึน้อยู่กับช่วงของราคาทีข่ายได้และศกัยภาพของ

เกษตรกรในการที่จะซื้อปุ๋ย	 ส่วนแมลงและโรคของผัก

แขยงนั้นแทบจะไม่พบการเข้าท�าลายเลย

 การเก็บเกี่ยว

	 หลังปลูก	20-30	วัน	ก็เก็บเกี่ยวได้	โดยวิธีการ

ถอนแยกปล่อยส่วนโคนและรากให้เหลือติดไว้กับดิน	

หลังจากนั้นก็จะหว่านปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร	16-16-

16	หรือ	15-15-15	แล้วให้น�้าขังระดับน�้าเหนือผิวดิน

ประมาณ	2-3	เซนตเิมตร	ภายในระยะเวลา	1-2	สปัดาห์	

ก็สามารถเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปได้

 สรรพคุณทางยา
	 ทัง้ต้น	ช่วยลดไข้	แก้คนั	ฝี	และกลาก	แก้อาการ

บวม	หรือเป็นยาระบายอ่อนๆ	น�้าคั้นจากต้นใช้แก้ไข	้

ทั้งต้นใช้เป็นยา	 ขับน�้านม	 ขับลม	และเป็นยาระบาย	

ช่วยบรรเทาอาการปวดประจ�าเดือน	 และช่วยสมาน

แผลให้หายเร็วขึ้น

 แหล่งเพาะปลูกผักแขยง

	 แหล่งปลูกผักแขยงที่ส�าคัญแห่งหนึ่งท่ีอยู ่ 

ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	 ได้แก่	 ต.บางภาษี	 อ.บางเลน	

จ.นครปฐม	เกษตรส่วนใหญ่มีอาชีพท�านา	และจะแบ่ง

พ้ืนที่ส ่วนหน่ึงของแปลงนา	 ท�าการปลูกผักแขยง	 

ซึ่งจะเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างด	ี

พื้นที่ในการปลูกแขยงมีตั้งแต่	 1	 งาน	 เป็นต้นไป	 

ส่วนการตดัขายจะขึน้อยู่กบัแม่ค้าทีม่ารับอยูเ่ป็นประจ�า	

เกษตรกรบางรายสามารถตัดผักได้ทุกวัน	 โดยตัดแบ่ง

ตามปริมาณที่ผู้ซื้อต้องการ	 ราคารับซ้ือท่ีแม่ค้ามารับ

จากแปลงเกษตรกรอยู่ในช่วง	 ก�าละ	 1.0-1.6	 บาท	

สาเหตุที่ราคาของผักแขยงต�่ากว่าราคาของผักแพว	

เนื่องจากเป็นผักที่ปลูกและดูแลรักษาง่ายกว่าผักแพว	

นอกจากนี้การตัดและการก�า	ก็ยังง่ายกว่าอีกด้วย

	 ขอขอบคณุข้อมลูจาก	ศนูย์วจิยัและพฒันาพชื

ผักเขตร้อน	ภาควิชาพืชสวน	คณะเกษตร	ก�าแพงแสน	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	

จ.นครปฐม
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