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 เชื่อวาหลายๆ ทาน ที่ไดพบกับตนรักแรกพบจะไมสงสัยเลยวาทําไม

ถึงไดตั้งชื่อเชนนี้ เหมือนกับผูเขียนท่ีไดพบเขาครั้งแรกก็รูสึกหลงรักข้ึนมาทันที  

จนตองนําเขามาไวที่บานดวย    

 ตนรักแรกพบ มีชื่อวิทยาศาสตร Xanthostemon Chrysanthus

ชื่อสามัญ Golden Penda อยูในวงศ วงศ Myrtaceae มีถิ่นกําเนิดอยูทาง

ตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย ชอบอากาศรอนชื้นจึงสามารถปลูกในบานเรา

ไดไมยาก

 รักแรกพบมีลักษณะเปนไมพุมตนสูง 1-3 เมตร ลําตนกลมออกสีนํ้าตาลเทา 

ถาตนมคีวามอดุมสมบูรณดจีะแตกกิง่กานหนาแนนเปนพุมกวาง เวลาแตกยอดออน

ใบออนจะมีสีนํ้าตาลแดง ใบแกมีสีเขียวสด

 ดอกของรักแรกพบ ออกเปนชอตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกมีลักษณะ

เปนชอ ชอดอกเปนพุมประกอบดวยดอกยอยๆ จํานวนมาก คลาย ๆ กับดอกของ

ชมพูมะเหมี่ยว เทาที่เห็นในเมืองไทยตอนนี้ก็มีสีแดง สีเหลือง สีชมพู บานไดนาน

ประมาณ 1 อาทิตย ขยายพันธุไดหลายวิธีโดยการเพาะเมล็ด ตอน และปกชํากิ่ง  

 เรา สามารถปลูกตนรักแรกพบลงดิน หรือปลูกลงกระถางแลวนําไปตั้ง

ประดับตามบริเวณที่ตองการได จะทําใหบริเวณบานของเรามีสีสันสวยงาม 

ใหความเพลินตาเพลินใจกับผูอยูอาศัยไดมากทีเดียว แมในยามไมมีดอกทรงตน

และใบก็มีความงามนามอง ลองหามาปลูกสักตนนะคะ

 เรา สามารถปลูกตนรักแรกพบลงดิน หรือปลูกลงกระถางแลวนําไปตั้ง

ประดับตามบริเวณที่ตองการได จะทําใหบริเวณบานของเรามีสีสันสวยงาม 

ใหความเพลินตาเพลินใจกับผูอยูอาศัยไดมากทีเดียว แมในยามไมมีดอกทรงตนใหความเพลินตาเพลินใจกับผูอยูอาศัยไดมากทีเดียว แมในยามไมมีดอกทรงตน
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 เพื่อนแท้เกษตรไทยฉบับนี้ เป ็นฉบับที่ 2 ของปี  

พ.ศ. 2560 เป็นฉบับต้อนรับฤดูฝนส่งท้ายฤดูแล้ง 

 เราขอให้ก�าลงัใจพีน้่องเกษตรกรทกุท่านในการก้าวเดนิ

ไปในแวดวงการเกษตรอย่างมั่นคง ประสบผลส�าเร็จในการ

เพาะปลูก ขอเพียงตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าเราท�าเกษตรแบบไหน 

แบบท�ามาหากิน แบบท�ามาค้าขาย แบบเกษตรชื่นชม 

แบบเกษตรเพ่ือการท่องเทีย่ว แบบเกษตรเพือ่การศกึษา หรอื

แบบเกษตรเพื่อการกีฬา ทุกรูปแบบมีวิธีด�าเนินการแตกต่าง

กันไปตามความเหมาะสมของแต่ละแบบแต่ละบุคคล 

 ทีแ่น่ๆ ไม่ว่าจะท�าเกษตรแบบไหน ท่านต้องท�าเกษตร

ปลอดภยั คอื ผลผลติปลอดภัยจากสารพษิตกค้าง จลิุนทรีย์

ปนเปื้อนและสิ่งปลอมปนต่างๆ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย  

และตัวเกษตรกรเองอยู ่อย่างปลอดภัย คุ ้มค่าคุ ้มทุน 

มีชีวิตที่ดี 

 เราขอฝากแนวทางเกษตรปลอดภัยให้เป็นแนวทาง 

เป้าหมายไม่ว่าท่านจะท�าเกษตรแบบไหน ต้องเป็นเกษตร

ปลอดภัยในที่สุด

กองบรรณาธิการ
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แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยในข้าวเจ้าขาวพันธุ์ 
กข.49 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา 

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

เปิดแฟ้มงานวิจัย

 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทย และในเขตภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ส�าคัญของไทย  

โดยเฉพาะในพืน้ที ่จ.ขอนแก่น มพีืน้ทีป่ลูกข้าวมากถงึ 2.31 ล้านไร่ 

และมผีลผลติเฉลีย่ข้าวเจ้านาปีเท่ากบั 301 กโิลกรมัต่อไร่ (ส�านกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2559) แต่การจัดการแปลงปลูกอย่างมี

ประสิทธิภาพ และผลผลิตยังค่อนข้างจ�ากัด เนื่องจากการเลือกใช้

พันธุ์ข้าวที่ใช้ส�าหรับปลูกการจัดการธาตุอาหารในดิน การจัดการ

วชัพชื โรค แมลงศตัรูพชื และการจดัการวางแผนต้นทุนและผลก�าไร

ในการผลิต แต่หากเกษตรกร มีการจัดการธาตุอาหารในดินท่ีดี  

ใช้ปุย๋ทีเ่หมาะสมกับสภาพดนิในพืน้ที ่และใส่ปุย๋ให้ตรงตามช่วงเวลา

ที่ข้าวต้องการ ท�าให้พืชได้ปริมาณธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์สูงสุด
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 ดังนั้น การทดลองครั้ งนี้มีวัตถุประสงค ์

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยหัววัว-คันไถ สูตร 

25-7-7 BB สูตร 15-15-15 พรีเมี่ยม และสูตร  

20-8-20 BB ในพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณพื้นที่ ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ เพ่ือน�าข้อมูลใช้ส�าหรับการส่งเสริม

เกษตรกร โดยสายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา  

บรษิทั ไทยเซ็นทรลัเคม ีจ�ากัด (มหาชน) ท�าการทดลอง 

ณ แปลงทดลองปลูกข้าวเกษตรกร ต.บึงเนียม อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2559  

ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ ใช้ข้าวพันธุ์ กข.49 เป็นพันธุ์ 

ข้าวเจ้าขาวที่มีการปรับตัวได้ดี และมีศักยภาพการ 

ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงสุ่มเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์

โครงสร้าง และปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนท�า 

การปลูก ปลูกข้าวโดยวธีิการหว่าน ในวันที ่26 สงิหาคม 

2559 โดยใส่ปุ๋ยตราหัววัว-คันไถ 

 จากการสุ ่มเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์

โครงสร้าง และปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่า ดินมี

สภาพเป็นกลาง เนือ้ดนิเป็นดนิร่วนเหนยีว อนิทรยีวตัถุ

ต�่ามาก ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินมีระดับสูง 

ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ในระดับต�่า

ปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมมีปริมาณสูง

 การจดัการปุย๋แปลงสาธติท�าการใส่ปุย๋ครัง้ท่ี 1 

ระยะต้นข้าวมีอายุ 25 วัน นับจากวันปลูก ใช้ปุ๋ยตรา

หัววัว-คันไถ สูตร 25-7-7 BB อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ 

การใส่ปุย๋คร้ังที ่2 ระยะต้นข้าวมีอายุ 45 วนันับจากวัน

ปลูก ใช้ปุ๋ยตราหัววัว-คันไถ สูตร 15-15-15 พรีเมี่ยม 

อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ

ต้นข้าวมีอายุ 60 วัน นับจากวันปลูก ใช้ปุ๋ยตราหัววัว-

คันไถ สูตร 20-8-20 BB อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร 

จากนั้นท�าการเก็บบันทึกข ้อมูลการเจริญเติบโต  

เกบ็เกีย่วผลผลติ และเกบ็ข้อมลูวเิคราะห์องค์ประกอบ

ผลผลิตในวันที่ 14 ธันวาคม 2559
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สรุป
 จากผลการทดลองพบว่า ความสูงต้นเฉลี่ย

เท่ากับ 69.12 เซนติเมตร ความยาวรวงเฉลี่ยเท่ากับ 

22.88 เซนติเมตร จ�านวนต้นต่อกอเฉลี่ยเท่ากับ 2.6 

ต้นต่อกอ จ�านวนเมล็ดดีต่อรวงเฉลี่ยเท่ากับ 105.43 

เมล็ด น�้าหนักเมล็ดข้าวเปลือก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย

เท่ากบั 31.10  กรมั น�า้หนกัเมลด็ดต่ีอตารางเมตรเฉลีย่

เท่ากับ 0.59กรัมต่อตารางเมตร หรือเท่ากับน�้าหนัก

เฉลี่ย 949.33 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ความชื้นเท่ากับ 25%

 การใช้ปุ๋ยตราหัววัว-คันไถ สูตร 25-7-7 BB, 

15-15-15 พรเีมีย่ม และ 20-8-20 BB จากการวเิคราะห์

ค่าเฉลี่ยแต่ละซ�้าของตัวอย่างการเก็บข้อมูล พบว่า 

มีความสม�่าเสมอของข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ จ�านวนเมล็ดดีต่อรวง น�้าหนักเมล็ด

ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด และน�้าหนักผลผลิตต่อไร่  

การใช้ปุย๋ตามแนวทางดงักล่าวจงึมผีลต่อการให้ผลผลติ

ข้าวเจ้าขาวพันธุ์ กข.49 อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นท่ี

ดังกล่าวเท่านั้น
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  หากเกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถสอบถาม

กับพนักงานส่งเสริมการตลาด พนักงานขาย และ

พนักงานวิจัยผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ได้ตลอด
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 ก�ามะถัน เป็นธาตุอาหารรองที่มีบทบาทท่ีส�าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช  

โดยเป็นองค์ประกอบของโปรตนี เอนไซม์ และสารส�าคญัอีกหลายชนิด เป็นตวัช่วยในการ

สังเคราะห์โปรตีนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์ และมีส่วนช่วย

ในการแบ่งเซลล์บริเวณส่วนยอดของพืชอีกด้วย พืชสามารถดูดก�ามะถันไปใช้ประโยชน์ 

ในรูปซัลเฟตไอออน (SO
4
2-) และหากในอากาศมีก�ามะถันในรูปซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

พืชก็สามารถดูดไปใช้ได้โดยตรงเช่นกัน ก�ามะถันเป็นธาตุหนึ่งที่มีมากในผิวโลก คือ  

0.06-0.01 เปอร์เซ็นต์ บางชนิดเป็นเกลือท่ีละลายง่าย บางชนิดเป็นเกลือที่ละลายยาก

และตกตะกอนในดิน โดยธาตุก�ามะถันในดินแบ่งได้ 2 ประเภท คือ สารประกอบอินทรีย์

และสารประกอบอนินทรีย์

 1. สารประกอบอินทรีย์ ก�ามะถันส่วนมากอยู่ในรูปสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ  

ซึ่งจะถูกจุลินทรีย์ดินย่อยสลายและแปรสภาพให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ซ่ึงพืช

สามารถน�าไปใช้ได้ และก�ามะถนับางส่วนจะถกูยดึไว้ด้วยแร่ดนิเหนยีวซึง่ไม่เป็นประโยชน์

ต่อพืช

 2. สารประกอบอนนิทรย์ี โดยทัว่ไปจะมสีารประกอบก�ามะถนัประเภทอนนิทรีย์

น้อยกว่าสารประกอบอนิทรีย์ แต่สารประกอบอนนิทรย์ีมคีวามส�าคญัต่อการเจรญิเตบิโต

ของพืช ซึ่งบางชนิดละลายน�้าง่าย ส่วนในนาน�้าขังจะมีแร่ไพไรต์ (FeS
2
) ซึ่งละลายยาก  

แต่เมื่อได้รับออกซิเจนจะแปรสภาพเป็นก�ามะถันที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

 ปัจจยัทีม่ผีลต่อความเป็นประโยชน์ของก�ามะถนัในดนิ ได้แก่ ปรมิาณอนิทรียวตัถุ

ในดนิซึง่เป็นแหล่งส�าคญัของก�ามะถัน สภาพการชะละลายของซลัเฟตจากดนิ ความเป็น 

กรด-ด่างซึ่งมีอิทธิผลต่อการดูดซับซัลเฟตของดิน 

ประโยชน์ของก�ามะถัน
 มีบทบาทส�าคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ท�าให้ล�าต้น และใบข้าวแข็ง

แรง มีส่วนท�าให้ข้าวติดเมล็ดต่อรวงมากขึ้น น�้าหนักแห้งมากขึ้น

ธาตุอาหารพืช
 บทบาทของ
 ธาตุอาหารรอง : กำ มะถัน
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อาการขาดธาตุก�ามะถัน
 ก�ามะถนัเป็นธาตอุาหารท่ีไม่เคลือ่นย้ายในพชื 

อาการขาดธาตุอาหารจึงปรากฏท่ีใบอ่อน ข้าวที่ขาด

ก�ามะถันจะมีลักษณะคล ้ายกับอาการขาดธาตุ

ไนโตรเจนแต่จะเหลืองจากใบอ่อนสู่ใบแก่ ปลายใบ

อ่อนจะเหลืองซีดและจะแห้งตายจากปลายใบ ข้าวใน

ระยะแตกกออาจจะมสีเีหลอืงท้ังต้น ต้นข้าวจะเตีย้ การ

แตกกอน้อยท�าให้มีจ�านวนรวงน้อยลง รวงสั้นท�าให้

เมล็ดต่อรวงลดลง

 การจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดธาตุ

ก�ามะถัน สามารถท�าได้โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนท่ีมี

ก�ามะถัน เช่น ปุย๋แอมโมเนียมซลัเฟต มกี�ามะถัน 24%, 

ซิงเกิลซูเปอร์ฟอสเฟต มีก�ามะถัน 12%, โพแทสเซียม

ซัลเฟต มีก�ามะถัน 18% 

 อาการขาดธาตุก�ามะถันในข้าว

ความสูงของต้นข้าวและการแตกกอลดลง

ที่มา : องค์ความรูเ้รือ่งข้าว http://www.brrd.in.th/rkb/contents/view/category:24 และหนงัสือ ดิน ธาตอุาหาร  

 และปุ๋ยข้าว

ใบอ่อนของข้าวมีสีเหลืองซีดเพราะมีคลอโรฟิลล์ต�่า 
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Field Day
 งานฟิลด์เดย์ (Field Day) เป็นการจัดงานเนื่องในวันที่บริษัทฯ ร่วมกับร้านค้าและเกษตรกรเจ้าของแปลง

สาธิต ร่วมกันจัดงานเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงสาธิตของเกษตรกรโดยได้เชิญเกษตรกรในพื้นที่มาร่วมเก็บเกี่ยว

ผลผลิตเพื่อที่จะดูผลผลิตหลังจากใช้ปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัว-คันไถ ว่าได้ผลเป็นอย่างไร หลังจากเสร็จส้ินการ 

เก็บเกี่ยวได้รับประทานอาหารร่วมกัน เราจะพาท่านไปชมบรรยากาศว่ามีที่ไหนบ้าง

วันที่ 20 เมษายน 2560 ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตร ณ บ้านหนองบัว ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 22 เมษายน 2560 แปลงคุณสมศักดิ์ ค�าเกตุ ร่วมกับร้านเกษตรไพศาล 
ณ บ้านหนองหวาย ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
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การปลูกทุเรียน
ให้รสชาติเหมือนทุเรียนนนท์

นิรนาม

 เร่ืองทเุรียนนีผู้้เขยีนจ�าได้ว่าได้เขยีนเป็นคร้ังแรกในในวารสารนี้ 

เมื่อต้นปีอะไรก็จ�าไม่ได้เสียแล้วเพราะบรรดาหนังสือทั้งหลายที่ผู้เขียน

ได้มาและเก็บรวบรวมไว้ในห้องที่อุทิศให้หนังสือเข้าไปสิงสถิตอยู่ได้จม

ไปกับน�้าท่วมเมื่อปี 2554 ทั้งหมด สุดแสนจะเสียดายเพราะบางเล่ม 

มีเงินก็ไม่สามารถซื้อใหม่ได้ แต่พอจะจ�าได้เลาๆ ว่าผู้เขียนเขียนถึง 

ความแพงของทุเรียนจังหวัดนนท์ที่มีราคาลูกละเป็นหมื่น

 แต่คร้ังน้ีผู้เขียนจะแนะน�าเร่ืองการปลูกทุเรียนให้ได้รสชาติ

เหมือนทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีจ้ะ ท่านเกษตรกรผู้สนใจที่อยากจะ

ปลูกพืชอะไรสักอย่างในเวลาน้ี ผู้เขียนขอแนะน�าให้ปลูกทุเรียนนะจ๊ะ 

ท่านที่มีที่ดินอยู่แล้วตามจังหวัดต่างๆ แต่ทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่า มีเงิน

และมีใจรักในการท�าการเกษตรจะลองท�าดูก็ได้จ้ะขั้นตอนแรกเลยต้อง

ดูว่าที่ดินของเราน้ีอยู่ใกล้แหล่งน�้า หรือมีน�้าสะอาดไหลผ่านไหม และ

ต้องอยู่ไกลจากสวนมะม่วงหรือแหล่งปลกูมะม่วง เพราะมะม่วงบ้านเรา

ระยะหลังมาน่ีโดนเช้ือราเล่นงานมาก ต้องหาที่ห่างไกลหน่อยถ้าได้ท่ี

หลังติดภูเขามีล�าธารที่มีน�้าสะอาดไหลผ่านตลอดปียิ่งดีใหญ่ เมื่อหาที่

ตามที่บอกมานี้ได้ก็เริ่มเตรียมดินได้เลย

 วิธีเตรียมดิน ควรมีการไถตากดินทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วัน 

และให้ใช้ปุ๋ยคอกแห้งและปุ๋ยหมักอัตรา 2 ตันต่อไร่ ให้ใช้น�้าหมัก EM 

ผสมน�้าอัตรา 1/100 ฉีดพ่นให้ทั่วถึงก่อนไถพรวนอีกคร้ัง ใช้รถแบ็กโฮ 

ขุดดินท�าร่องความลึก 1.50 เมตรความกว้างของสันร่อง 1.80 เมตร 

ความยาวของสันร่องแล้วแต่ความต้องการ ควรยกร่องแต่ละแปลง 

ไม่เกิน 10 ร่องเพื่อความสะดวกในการดูแล และเว้นที่ให้เป็นทางเดิน

รอบแปลงประมาณ 2 เมตร เป็นรูปส่ีเหลี่ยม หัวร่องที่ติดกับด้านท่ีมี 
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น�้าไหลผ่าน หรือแหล่งน�้า ต้องขุดดินวางท่อขนาด  

6 น้ิวให้พอดีกับระดับน�้าเพื่อให้น�้าไหลเข้ามาตาม 

ท่อท่วมในร่องทุกร่องลึกประมาณ 1-1.20 เมตร  

และต้องท�าที่ส�าหรับปิดและเปิดปากท่อเตรียมไว้ด้วย  

ท�าแบบนีต่้อๆ กนัไปเป็นแปลงๆ แล้วแต่ความต้องการ

ของเกษตรกร เมื่อน�้าไหลผ่านเข้ามาขังจนเต็มทุกร่อง

ทุกแปลงได้ความลึกตามต้องการแล้วให้ปิดปากท่อ 

ให้สนิทปากท่อให้ท�าไว้ด้านนอกแปลงนะจ๊ะ และให้

เตรียมหาไม้มาทอดเป็นทางเดินระหว่างร่องสวนด้วย  

สมัยก่อนเขาใช้ต้นหมากที่แก่มากแล้วให้ผลผลิตน้อย 

ล้มต้นแล้วตัดเป็นท่อนๆ กะให้พาดพอดีกับร่องจ้ะ  

แต่บางคนเดินบนไม้หมากไม่เป็นก็ใช้วิธีกระโดดข้าม

ร ่องแทน (หมายถึงพวกเพื่อนฝูงที่มาเที่ยวสวน) 

มาสมัยนี้ใช้ต้นไม้อะไรก็ได้ยกเว้นไม้มะม่วงแทนได้

    การเตรียมกิ่งพันธุ์ ต้องใช้ก่ิงพันธุ์ทองหลาง

เป็นพี่เลี้ยงทุเรียนด้วยแหล่งใหญ่ท่ีขายกิ่งพันธุ์ทุเรียน

และกิ่งพันธุ์ไม้อื่นๆ คือท่ีสี่แยกจังหวัดปราจีนบุรีทาง

จะไปเขาใหญ่ และที่จังหวัดนนท์ก็คือทางแยกเลยวัด

สวนแก้วของท่านเจ้าคุณพยอมกัลยาโณ เส้นที่จะไป

ขนส่งสายใต้ใหม่หรือติดต่อสั่งจองได้ที่วัดสวนแก้ว 

ล่วงหน้า ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2921-5602-4 ก็ได้

เป็นการช่วยท่านเจ้าคุณไปในตัวเพราะวัดสวนแก้ว 

มีโครงการอบรมเด็กนักเรียนบ่อยๆ ได้กิ่งพันธุ์แล้ว 

ยังได้บุญด้วย 

 วัดเนื้อที่ในการปลูกทุเรียนบนสันร่อง ระยะ

ห่างของต้นทุเรียนและทองหลาง 6 เมตร คือ ปลูก 

ต้นทุเรียนสลับกับปลูกต้นทองหลาง บวกลบคูณหาร 

ได้เท่าไหร่ก็ส่ังจองก่ิงพันธุ์ได้เลย ต้องสั่งก่ิงพันธุ์ต้น

ทองหลางมาควบคู่กันไปด้วย ต้นทองหลางนี่ส�าคัญ

มากต้องปลูกให้รอบขนัดทุเรียนเลย ปลูกทองหลางไป

ก่อนก็ดีต้นจะได้โตสูงกว่าต้นทุเรียนเพราะทองหลาง 

จะเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นทุเรียน เวลาสั่งกิ่งพันธุ์ทองหลางก็

ให้เลอืกต้นสงูกว่าต้นทเุรยีน และต้องปลกูรมิน�า้ในส่วน

ที่เป็นทางเดินฝั่งติดต้นทุเรียนระยะห่างต่อต้น 6 เมตร

เหมือนกันแต่ต้องปลูกให้ตรงกับต้นทุเรียนบนสันร่อง

ส่วนทุเรียนต้องปลูกสับหว่างระหว่างร่องเพื่อให้โปร่ง

โล่งดูแลง่ายเมื่อได้กิ่งพันธุ์ทุเรียนมาแล้วอย่าเพิ่งน�าลง

ปลูกในทันทีถ้าก่ิงพันธุ์ยังมีใบอ่อนอยู่ควรรอให้ใบแก่

เสมอกนัจงึน�าลงปลูกได้และควรปลกูในหน้าฝนช่วงเยน็

ต้นจะได้ไม่เฉา ทเุรียนจะมอัีตรารอดสูง ระหว่างรอหน้า

ฝนก่ิงทองหลางท่ีปลูกไปก่อนหน้าแล้วก็จะโตและ 

มีร่มเงาบังแสงแดดให้ต้นทุเรียนได้ดี

 วธีิปลูก ก่ิงพนัธุท์เุรียนอายุ 1 ปีจะสูงประมาณ 

1 เมตร ให้ขุดดนิบนสันร่องลึกประมาณ 80 เซนตเิมตร

เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หาใบไม้แห้งหรือหญ้าแห้งใส่ลง

รองก้นหลุมยกเว้นใบมะม่วง ให้หนาสักคืบแล้วน�าปุ๋ย

คอกแห้งใส่ลงไปอีกชั้นหน่ึงหนาประมาณครึ่งคืบ  

ให้น�าหน้าดินที่ขุดขึ้นมาใส่กลับลงไปสักประมาณหนึ่ง

คืบครึ่ง แล้วน�ากิ่งพันธุ์ทุเรียนที่อยู่ในถุงด�ามากรีดรอบ

ถุงค่อนมาทางก้นถุงอย่างเบามือ กิ่งพันธุ์ทุเรียนที่ดีจะ

มีรากแบบพิเศษดูคล้ายตัวตะขาบ ชาวสวนนนท์เราจึง

เรียกกันว่ารากตะขาบจะเป็นรากท่ีหากินเก่งต้นหนึ่ง 

ถ้ามีหลายรากย่ิงดี ให้ใช้กรรไกรตัดก่ิงไม้ชุบน�้ายาฆ่า 

เชือ้ราก่อนตดัรากแก้วซึง่บางต้นอาจจะขดอยูเ่พราะอยู่

ในถุงมานานเป็นปี รากแก้วจะขดหรือตรงเราก็ต้องตัด

และค่อยๆ จัดวางรากฝอยและรากตะขาบให้แผ่เป็น

วงกลมแล้วจึงค่อยๆน�าหน้าดินลงกลบรากทุเรียนจน

ดินที่กลบเกือบจะเต็มหลุมให้เว้นไว้หน่อยเพื่อกรีดถุง

ด�าจากข้างล่างขึ้นไป แล้วจึงกลบดินให้จนพูนโคนไม่

ต้องตบดินเพราะทุเรียนชอบดินโปร่ง เมื่อปลูกเสร็จ 

ก็ให้ใช้ไม้ไผ่ปักแล้วใช้เชือกพลาสติกผูกกันลมโยก 

ท�าแบบนี้ไปเร่ือยๆ จนหมดทุกสันร่องทุกขนัด ที่ต้อง

ตัดรากแก้วเพราะเราปลูกบนร่องที่มีน�้าล้อมรอบ 

(ถ้าไม่ตัดรากแก้วๆ ก็จะท�าให้ต้นทุเรียนสูงมากขึ้น 

และรากอาจดิ่งลงไปนานเข้าจะแช่น�้าใต้ดินที่ซึมเข้า 

มาจากร่องน�้าท�าให้ต้นทุเรียนรากเน่าตายได้ หรือ 

ถ้ารากขดอยู่ก็จะท�าให้ต้นทุเรียนโตช้าแคระแกร็น...  

แต่ระหว่างคนปลูกๆ ทเุรยีนเสรจ็ต้นหน่ึง จะต้องมคีนใช้
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แครงตักน�้ารดต้นทุเรียนตามหลังหนึ่งแครงให้ทั่ว 

ทุกต้นทุกขนัดสาเหตุที่ต้องใช้แครงตักน�้ารดทุเรียน  

กค็อืถ้าเราใช้วธิสีบูน�า้รดแรงดันของน�า้จะท�าให้ดนิแน่น

เกินไปท�าให้ต้นทุเรียนตายได้และแดดเดี๋ยวน้ีแรง

มากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่านักจึงต้องท�าหลักสี่มุมพื่อ

ขึงแสลนให้ทุเรียนทุกขนัดด้วยจ้ะเพราะทุเรียนเป็นไม้

ต้องการร่มเงา เม่ือทเุรยีนเริม่เจริญเตบิโตรากจะยึดดนิ

ไว้รอบทศิไม่โค่นล้มง่าย จะน�าแสลนออกได้เมือ่เห็นว่า

ต้นทุเรียนงอกงามตั้งตัวได้แล้วตอนน้ีเราเร่ิมเป็น

ชาวสวนทุเรียนกันได้แล้วเพราะใช้ค�าเรียกพื้นที่ปลูก

ทเุรยีนของเราว่าขนดั ค�าเรยีกสวนทเุรยีนเมอืงนนท์เขา

จะเรียกกันติดปากว่าขนัดๆ หนึ่งก็คือพื้นท่ีๆ ยกร่อง

ปลูกฯรวมทัง้บรเิวณทางเดนิรอบๆ กค็อืหนึง่ขนดัไม่ได้

จ�าเพราะเจาะจงว่าจะเป็นหนึ่งไร่หรือไร่ครึ่ง หรือไม ่

ถึงไร่ และเจ้าของสวนจะต้องปลูกห้างเล็กๆ ไว้แรมคืน

ได้เพ่ือจะได้ให้ลูกหรือหลานหรือคนงานมานอนเฝ้า

สวนตอนกลางคืนในหน้าทุเรียนออกผลผลิต ที่ห้าง 

จะมีตุ่มเล็กใส่น�า้ไวพ้รอ้มกะลาขัดมันเผื่อผูม้านอนเฝา้

หิวน�้าระยะปีที่ทุเรียนกิ่งตอนต้องใช้เวลากว่าจะ 

ให้ผลผลิต ถ ้าเป ็นพันธุ ์หนัก เช ่น หมอนทอง  

ก�าปั่นตาแพร ก�าปั่นเนื้อขาวชายมะไฟ ย�่ามะหวาด  

อีหนักอินทรชิต ก็ประมาณ 5-6 ปีขึ้นไป ส่วนทุเรียน

พันธุ์กลางๆ ก็จะใช้เวลา 4-5 ปีขึ้นไป เช่นพันธุ์กบ 

ทุกชนิด ชะนี กะเทยเนื้อขาว กะเทยเน้ือเหลือง 

ก�าปั่นพวง สาวชม สาวน้อยทองย้อย ถ้าเป็นพันธุ์เบา 

เช่น กระดุม กระดุมทอง ลวงชมพูศรี จอกลอย ก็จะใช้

เวลา 3-4 ปี เมื่อเป็นเช่นนี้จึงขอแนะน�าให้เจ้าของสวน

ทุเรียนหาต้นมะพร้าวและต้นกล้วยมาปลูกแซมไว้ 

ก่อนริมทางเดิน และกล้วย จะเป็นกล้วยไข่ กล้วยหอม 

น�้าว้า ตานี หักมุก มีราคาทั้งนั้น ปลูกขิง ข่า ตะใคร้  

ใบโหระพา กระเพรา พริกขี้หนู ต้นบัวบก แซมเป็นพืช

สวนครัวหรือจะปลูกมะกรูด มะนาวมะไฟ มะดัน  

ตะลงิปิงตามรมิทางเดินรอบๆ ก็ได้ ถ้าไม่ได้ปลกูทเุรยีน 

หน้าฝน ก็ต้องรดน�้าทั้งทุเรียนและทุกพืชต่างๆ ที่ปลูก

ทุกวัน โดยเฉพาะทุเรียนต้องใช้แครงรดน�้าทุเรียน

เท่านั้นแต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็ไม่ต้องรดสาเหตุที่ต้องใช้

แครงตักน�้ารดทุเรียนเพราะดินโคนต้นจะได้ไม่แน่น  

และรากหากินหรือรากตะขาบจะได้ชอนไชหาอาหาร 

มาเลี้ยงล�าต้นได้ดี และนานไปใบทองหลางที่เป็นพืช

ตระกูลถั่วหล่นลงมาแช่น�้าในร่องจะเป็นปุ๋ยที่ดีส�าหรับ

ทเุรยีน ระยะทเุรยีนก�าลังตัง้ตวัแตกใบใหม่ให้ฉดีน�า้หมัก 

EM ผสมน�้าในอัตรา EM 1 ลิตรน�้า 100 ลิตร รอบๆ 

ทรงพุ่มและโคนต้นให้ทั่วทุกต้นทุกขนัด เป็นการเพิ่ม

จุลินทรีย์ที่ดีให้ดินควรฉีดพ่นทุก 15 วัน ขอกลับมาท่ี

เรื่องกล้วยตานีๆ ใบจะเหนียวเหมาะในการห่อขนม 

เช่น ข้าวต้มมดั หรอืท�ากระทองใส่ขนมและใช้ท�าบายศรี

ได้หลายชนิด ปัจจุบันผู้เขียนเห็นมีใบตองสดวางขาย

เป็นมัดๆ ตามตลาดต่างๆ กล้วยแขกบางเจ้าก็หันกลับ

มาใช้ใบตองรองในถุงด้วยจ้ะ ผู้เขียนอยากให้การปลูก

พืชต่างๆ เป็นแบบวิธีผสมผสานตามสมัยโบราณจะได้

ไม่มีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะจ๊ะ... 

เม่ือพชืทกุชนิดทีเ่ราปลูกใบแห้งร่วงลงมา ให้กวาดมาก

องรวมกันไว้รวมทัง้ก้านกล้วยแห้งและทางมะพร้าวด้วย 

กวาดรวมกันไว้เป็นกองๆ ตามรอบๆ ทางเดินทัง้สีด้่าน

ของขนัดสวน ทุกขนัด ส่วนใบทองหลางก็กวาดท้ิงลง 

ในน�้า กล้วยเมื่อตัดเครือแล้วก็ให้ตัดต้นเป็นท่อนๆ 

ประมาณสามคืบวางกองรวมกันไว้กับใบไม้และหัว

ตะโหงกมะพร้าว งงกนัละส ิ(หัวตะโหงกคอืทางมะพร้าว

ด้านทีต่ดิกับล�าต้น) สมยัก่อนน้ีเมือ่เจ้าของสวนเหน็ทาง

มะพร้าวหล่นก็จะลากมารวมๆ กันไว้แล้วใช้มีดหัว 

ตัดคมๆ เฉือนก้านใบให้หมด แล้วก็จะตัดส่วนที่ติดกัน

ล�าต้นแยกไว้ต่างหากตากแดดให้แห้งเรียงทับๆ กัน

เป็นกองใหญ่ จะมเีรือใหญ่ของโรงงานเคร่ืองป้ันดนิเผา

แถบปากเกร็ด ล่องมาหาซื้อหัวตะโหงกมะพร้าวตาม

สวนทเุรียนต่างๆ บรรทกุใส่เรือไปจนเตม็ล�า เพือ่น�าไป

เป็นฟืนใส่เตาเผาของเขา ส่วนปลายของทางมะพร้าว 

ก็จะทอนเป็นท่อนสั้นๆ แล้ววางตากแดดไว้ใกล้ๆ  

กองใบไม้ต่างๆ สะสมไว้เมื่อมีเวลาว่างก็จะมานั่งกรีด
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ใบออกจากก้านก�าท�าเป็นไม้กวาด ส่วนใบมะพร้าวกน็�า

มากองรวมกับใบไม้อื่นๆ อ่านมาถึงตอนนี้อาจจะมีงง

กันบ้างละ...ว่าจะให้เก็บอะไรกันหนักหนาและเมื่อ 

เวลาผ่านไปสกัสองปีให้ตดัแต่งก่ิงทองหลางให้โล่งโปร่ง 

จะได้ไม่บังแสงแดดของต้นทุเรียน,,,,น�ากิ่งทองหลางที่

ตัดมาทอนๆ แล้ววางกองรวมกันไว้,เมื่อเวลาผ่านไป

สามปีกว่าๆ ทุเรียนเบาเริ่มออกดอก (ภาษาชาวสวน

นนท์จะเรียกกันว่าสอนเป็น) จะเป็นเวลาย่างเข้าหน้า

หนาวพอดี ดอกทุเรียนเริ่มออกเป็นพวงตามก่ิงก้าน 

และล�าต้น และจะค่อยๆ โตขึ้นๆ และจะบานหอมฟุ้ง

ตลบอบอวลไปทั่วทั้งขนัด ช่วงนี้จะเห็นผ้ึงบินกันว่อน

ไปหมด เมื่อดอกร่วงก็จะติดลูกเป็นตุ่มๆ เล็กๆ แล้วก็

น่าแปลกอีกเหมือนกันที่กิ้งกือไม่รู้ว่ามันมาจากไหน

มากมายมากัดกินดอกทุเรียนที่ร ่วงอยู ่โคนต้นเต็ม 

ไปหมด เม่ือผลทุเรียนเริ่มโตขึ้นจนเห็นหนามก็ให้ใช้

ไม้ไผ่ค�า้กิง่และใช้เชือกพลาสติกผกูแยกเป็นแต่ละสตีาม

รุ่นที่ทุเรียนทยอยติดผล เหตุที่ต้องใช้ไม้ไผ่ค�้าทุกกิ่งที่

ติดผลเพราะเมื่อผลทุเรียนโตขึ้นจะมีน�้าหนักมากอาจ

ท�าให้กิง่ฉกีท�าให้มกีารสญูเสยีเกดิขึน้ได้ประมาณกลาง

เดอืนมนีาคมไปแล้วให้เจ้าของสวนใช้คราดๆ ใบไม้และ

ท่อนไม้ต่างๆ จากกองใหญ่ แยกออกมาห่างๆ ให้เป็น 

กองเล็กหยิบหัวตะโหงกมาวางเรยีงกนัข้างล่างสามส่ีหวั

และให้ตดัใบตองทีไ่ม่สวยและก่ิงไม้สดจากต้นอะไรกไ็ด้

ในขนดัและทางมะพร้าวสดยกเว้นทเุรยีน แล้วให้จดุไฟ

ที่กองใบไม้แห้งเมื่อไฟเริ่มติดดีก็ให้น�าใบไม้สดท่ีตัด

เตรยีมไว้สมุลงไปรวมทัง้กอบใบไม้แห้งทีก่ระจดักระจาย

ออกจากองด้วยมือสุมลงไปด้วย จากไฟที่ก�าลังลุกโชน

อยู่ก็จะมีแต่ควันโขมงคลุ้งไปทั่วขนัด ต้องสุมไฟแบบนี้

ทัง้สีม่มุขนดั ถ้าขนดัยาวกต้็องสมุเพิม่ตามความยาวอกี

สักช้างละสองกอง นี่คือการไล่แมลงกลางคืนที่จะมา

วางไข่หรือหนอนด้นที่จะท�าให้เปลือกทุเรียนเป็นแผล

เสียและไล่ผู้ที่คิดจะมาขโมยตัดทุเรียน เป็นภูมิปัญญา

ของคนรุ่นเก่า และที่ต้องท�าควบคู่กันไปด้วยก็คือการ

แขวนตะขาบไว้ชกัไล่กระรอก นก หน ูและค้างคาว โดย

ใช้ไม้ไผ่ล�าขนาดใหญ่ยาวประมาณหนึ่งเมตรบากตรง

ด้านปล้องทัง้สองข้างให้เหลอืแต่ตรงกลางของปล้องไว้

แล้วผ่าทางด้านที่กลวงลงมาจนถึงตรงรอยบากเจาะรู

ตรงด้านที่ผ่าไว้ด้านล่างสุดด้านใดด้านหนึ่งใช้เชือกผูก

ด้านเดยีวแล้วจงึน�าไปวางคล่อมลงทีก่ิ่งไม้ต้นใดต้นหนึง่

กลางขนัดให้ด้านที่ติดกันประกบกับกิ่งเจ้าประคุณรุน

ช่องเวลาชกัตะขาบครัง้หนึง่เสยีงของตะขาบจะดงัสนัน่

หวั่นไหวขึ้นลั่นไปทั่วสวน อย่าว่าแต่นกหนูเลยคนที่คิด

จะมาขโมยตัดทุเรียนก็ต้องสะดุ้งสามตลบเพราะรู้ว่า

เจ้าของยังไม่หลับ ต้องวิ่งแนบหนีอย่างว่องไวเพราะ

เผลอๆ อาจจะได้ของแถมเป็นลูกปรายด้วยอิอิ...ต้อง

สุมไฟอย่างน้ีทุกเย็นจ้ะอย่าลืมหลังดอกร่วงหมดแล้ว

นับไปอีกประมาณ 90 วัน ส�าหรับพันธุ์เบา และดู

ลักษณะผลประกอบไปด้วย เช่น ปลิงจะบวมเห็นรอย

ต่อได้ชดัเจนปลายหนามจะแห้งเป็นสนี�า้ตาลผลผลติจะ

เร่ิมตัดได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมให้ตัดเหนือ

ปลงิขึน้ไปจนชดิกิง่ หรอืเจ้าของสวนจะจ้าง (ผูม้ารบัจ้าง

ตัดผลทุเรียนก็ได้ ผู้มีอาชีพตัดผลทุเรียนจะเก่งมาก

ขนาดบางคนต้องมีการจองตัวกันล่วงหน้าเลยทีเดียว) 

ส่วนพันธุ์กลางๆ ก็นับวันตั้งแต่ออกดอกไป 120 วัน

และดูลักษณะผลประกอบตามที่บอกมาแล้วร่วมด้วย 

ส่วนพันธุ์หนักก็ให้นับไปประมาณ 135-150 วัน ทั้งนี้

ให้ดูลักษณะตามที่กล่าวมาแล้วประกอบด้วยเช่นกัน 

เคยรู้จักคู่สามีภรรยามีบุตรวัยก�าลังเรียนชั้นประถมมา

รับจ้างตดัผลทเุรียนเก่งมากๆ เลย โดยผู้เป็นพ่อปีนขึน้

ไปบนต้นมเีชอืกไนลอนหนึง่เส้นม้วนอยูท่ีแ่ขนข้างหนึง่ 

ไนลอนและมมีดีคมกริบส�าหรับตดัผลทุเรียน เมือ่ตดัผล

แล้วก็ใช้เชือกผูกแบบตะกรุดเบ็ดหย่อนลงมาให้ภรรยา

ที่ยืนคอยรับพร้อมเข่งใบใหญ่ใต้ต้นแกตัดเร็วมีความ

ช�านาญในการดูลักษณะแก่ อ่อน ของทุเรียนตัดลงมา

ไม่มพีลาดสักผล และมกีารคดัแยกผลทเุรียนท่ีเปลือกดู

ใหญ่และหนาใส่ไว้อีกหน่ึงเข่งต่างหากทุเรียนสอน 

เป็นน้ีส่วนใหญ่เจ้าของสวนจะเกบ็รวบรวมไว้ท�าทเุรยีน

กวน เพราะรับประทานสดไม่อร่อยและเนี้อน้อย  
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ย่อมเยากว่าทุเรียนตัดนิดหน่อย นอกน้ันก็น�ามาท�า

ทุเรียนกวนโดยแกะอาแต่เนื้อทุเรียนรวบรวมใส่ใน

กระทะทองใบใหญ่ แล้วน�ามะพร้าวที่มีอยู่ใต้ถุนขึ้นมา

ปอกเปลอืกให้หมด ใช้มีดเกลากะลาให้เนยีนแล้วใช้สนั

มีดอีโต้ทุบลงไปแรงๆ บนกะลาระหว่างรอยหยักสอง

รอยด้านก้นของมะพร้าวรบัรองว่าทบุครัง้เดยีวแตกเป็น

สองซีกเสมอกัน แล้วจึงน�ามาขูดด้วยกระต่าย เมื่อขูด

เสร็จก็ใส่น�้าสะอาดลงไปหนึ่งขันลงหินใบใหญ่ (สมัย

ก่อนชาวสวนจะกกัน�า้ฝนเตม็โอ่งใหญ่ไว้หลายใบกนิได้

เป็นปีขย�ามะพร้าวแรงๆ เสร็จแล้วเทใส่กระชอนไม้ไผ่

บีบมะพร้าวให้สะเด็ดน�้าจนหมดแล้วท�าซ�้าอีกครั้งหนึ่ง 

ยกกระทะทองขึ้นวางบนเตาไฟน�ากะทิมาเทใส่กระทะ 

ใช้ไฟกลางๆ น�าไม้พายส�าหรับกวนทุเรียนโดยเฉพาะ

จะใหญ่และยาวกว่าไม้พายทั่วไปกวนทุเรียนกับน�้า 

กะทิให้เข้ากันหมั่นกวนบ่อยๆ ไปทางเดียวกัน เมื่อ

ทเุรยีนเริม่เดือดปดุๆ ต้องกวนไปเรือ่ยอย่ารามอืเพราะ

ทุเรียนจะติดก้นกระทะแล้วใหม้ท�าให้มีกล่ินไม่ชวนกิน

หมั่นกวนจนเมื่อยสักชั่วโมงก็ยกลงจากเตาแล้วใช้ฝาชี

ใหญ่ครอบไว้กันจิ้งจกและแมลงต่างๆ คนกวนอาบน�้า

เข้านอนได้เมื่อต่ืนเช้าขึ้นมาท�าธุระส่วนตัวเสร็จ ก็มาก

วนกันใหม่สักชั่วโมงแล้วยกลงจากเตาน�าผาชีมาปิด

เหมอืนเดิม คนกวนกเ็ดนิทางไปท�างานต่อ ถ้ารุง่ขึน้เป็น

วนัหยดุกจ็ะกวนได้ตลอดจนทเุรียนแห้งค่อยๆ ราไฟลง

เรื่อยๆ จนกระท่ังทุเรียนกลิ้งกับกระทะจึงค่อยยกลง

จากเตา (ทุเรียนกวนที่ได้น้ีสีจะคล�้าไม่น่ารับประทาน

เหมอืนทเุรียนทีเ่ขาขายกันทัว่ไปสมยัน้ี ทีมี่สีเหลืองสวย

นั่นเป็นเพราะเขาผสมมันเทศสีเหลืองต้มสุกลงไปกวน

ด้วยโดยมีอัตราส่วนมันเทศสีเหลืองต้มหกสิบทุเรียน 

ส่ีสิบจ้ะแล้วใส่น�้าตาลลทรายขาวลงไปด้วยพร้อมกะทิ

ขายดิบขายดีเพราะผู้บริโภคคิดว่าทุเรียนกวนจะต้อง 

สีเหลืองเหมือนทุเรียนสุกแต่หารู้ไม่ว่าทุเรียนกวนที่

อร่อยจริงๆ และเหนียวหนับจนติดใจสีจะคล�้าเพราะ

ไม่มีการปรุงแต่งและไม่ใส่น�้าตาลด้วย)

แต่คนรุ่นใหม่ไม่มีจิตส�านึกที่ดีกันเหมือนคนรุ่นพ่อแม่

หรือปู่ย่าตายายก็จะน�าไปขายผู้ใดโชคร้ายซื้อไปรับ

ประทานคงนั่งก่นด่า...ตามหลัง

 เมื่อเราตัดผลผลิตหมดแต่ละรุ่นแล้วผู้รับจ้าง

ตัดก็จะแบกมาให้ถึงที่ฟากใต้ถุนบ้าน เจ้าของสวนก็จะ

ยกออกจากเข่งมาวางเรยีงเป็นวงกลมแล้วกท็ยอยเรยีง

ขึน้ไปให้ได้สกัสามหรอืส่ีช้ันและก็ได้เวลาที.่..แม่หมอจะ

ท�าพธีิโดยใช้เหล้าขาวสามสบิห้าดีกรเีทใส่ปาก ในทนัใด

นัน้เองไม่มกีารเสกคาถาใดๆ แม่หมอก็จะพ่นเหล้าออก

จากปากเป็นฝอยไปบนกองทุเรียน... แกจะพ่นอย่างนี้

สามถึงสี่ครั้งแล้วก็รีบยกกระสอบป่านที่ซื้อจากเรือที่

ล่องมาขายครั้งละห้าสิบใบ แบ่งมาคลุมกองทุเรียนให้

มิดทุกๆ กอง หลังจากนั้นสามวันผู้เขียนต้องรีบตื่น

ต้ังแต่ตีสองรวมทั้งลูกๆ ผู้ชายด้วย เพื่อลงมาช่วยแม่

หมอเรียงลูกทุเรียนงามๆ ใส่กระจาด ที่ไม่งามก็ใส่เข่ง

แล้วช่วยกันกระเดียดกระจาด หลายกระจาด ยกเข่งไป

วางที่ท่าน�้าตรงหัวบันไดจะได้ยกขึ้นเรือได้สะดวก  

(เอ๊ะชักงงเขียนมาเขียนไปท�าไมผู้เขียนเข้าไปเก่ียวข้อง

ด้วยนะเนีย่ะ) เมือ่เหน็เรอืหางยาวเปล่าว่ิงมาแม่หมอก็

จะใช้ไฟฉายส่องเรียกเรือหางยาว เรือสองตอนล�าเล็ก

ไม่มีทางได้บริการแม่หมอเหตุเพราะว่ามันวิ่งเร็วและ

กระแทกกระทั้นกับคลื่นบนผิวน�้าอันอาจจะท�าให้

กระจาดทุเรียนกระเด็นตกน�้าได้ การขายทุเรียนสมัย

ก่อนเป็นการขายเหมาเป็นกระจาดๆ และเป็นเข่งๆ จะ

มีแม่ค้ามารับซื้อไปน่ังขายต่อเป็นลูกๆ บางคร้ังก็จะมี

เถ้าแก่ร้านทองมาเลือกหาซื้อเฉพาะก้านยาวลูกใหญ่

กลมสวย บอกราคาเท่าไหร่อไีม่มีต่อซือ้หมกฮ่ะ ถ้าเป็น

อย่างนี้ผู ้เขียนจะดีใจมากเพระจะได้รีบกลับไปนอน 

ต่อได้ เพราะเช้าต้องตืน่ไปท�างานและตอนเยน็เลิกงาน

ก็ต้องรีบกลับมาเก็บทุเรียนหล่น เป็นงานที่น่าเบื่อ

หน่ายมากเพราะมันหนักเก็บใส่ครึ่งเข่งก็แอดแล้วไหน

ยังจะต้องลงน�้าไปเก็บในร่องอีกถ้าเป็นทุเรียนหล่นเรา

ก็ต้องดูที่ขั้วว่ามันหลุดจากปลิงมานานแค่ไหนแล้วถ้า

ขั้วยังสดใหม่ก็น�าไปขายคืนต่อไปได้แต่ราคาก็จะ



14 เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

     มาสมยัน้ีทีท่เุรียนแพงย่ิงกว่าทอง กเ็พราะน�า้

ท่วมใหญ่หลายคร้ังหลายคราต้นทเุรียนเป็นโรครากเน่า

ตายกันเป็นเบือ ท่ีเจ้าของสวนใจสู้ส่ังดินทางเรือมา

เสริมคันกั้นน�้าป้องกันไว้ได้ก็เหลืออยู่ไม่กี่สวนแทบจะ

นับนิ้วมือได้ อย่างว่าแหละของอร่อยรสชาติหวานมัน 

เนื้อเนียนละเอียด ราคาถึงแพงจนคนซื้อไม่ได้กินส่วน

คนกินก็ไม่ได้ซื้อมันเป็นอย่างนี้แหละพี่น้อง แต่ทุเรียน

ทีเ่กษตรกรปลูกและตดัตามก�าหนดตามทีผู่เ้ขียนชีแ้นะ

มาก็สามารถน�ามาขายได้ราคาอาจจะไม่ถึงลูกละเป็น

พนับาทแต่กจ็ะขายได้ราคาสูงกว่าทุเรียนทัว่ไปแน่นอน

จ้ะ เราม่ันใจฉีกให้เห็นให้ชิมกันก่อน ผู้เขียนรับรองว่า

ขายดบิขายดคีนต่อควิยาวแน่นอนแล้วคนซือ้กจ็ะบอก

ต่อๆ กันไปว่าทุเรียนร้านนี้แน่นอนซื้อแล้วไม่มีผิดหวัง 

คนขายอาจจะเห็นหน้าคนซื้อทุกวันก็เป็นได้ หรืออาจ

จะมีการนัดแนะกันว่า ปีหน้าพี่จะมาขายที่เดิมหรือ

เปล่าหนูจะได้ชวนเพื่อนๆ มาซื้อ รับรองว่าท่านได้

ลูกค้าประจ�าแน่ๆ หรือถ้าท่านเกษตรกรมีช่องทางส่ง

ออกก็ขายไปให้คนต่างชาติลองชิมทุเรียนของเรา 

ได้รับรองคนกินต้องติดใจสั่งทุกปีแน่ๆ รวยๆๆ 

ติดตามฟังรายการไทยเซ็นทรัลเคมีรักเกษตรกร
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-07.00 น.

รายการทิดบ้วนชวนคุย
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-07.55 น. ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 4 แห่ง

กรุงเทพฯ 1107 เชียงใหม่ 612 ขอนแก่น 1314 และสงขลา 1269 kHz

 เม่ือตัดทุเรียนจนหมดทุกขนัดแล้ว ก็ถึงเวลา

ต้องบ�ารุงต้นทุเรียนบ้างละ คราวน้ีคนตัดทุเรียนมารับ

บทเป็นคนสาดโคลนทั้งสองคนโดยสาดกันคนละร่อง

เริ่มแต่เช้าตรู่หลังรับทานอาหารเสร็จบางครั้งบางวันก็

จะมีลูกชายมาช่วยสาดด้วย โคลนที่สาดขึ้นไปบน 

สันร่องโดยตลอดนี้เป็นโคลนที่ผสมกับใบทองหลางที่

เน่าเปื่อยตามธรรมชาตินี้เป็นปุ๋ยช้ันดีเยี่ยมให้กับต้น

ทุเรียน สาดไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พักรับทานอาหาร และ

สาดทกุอย่างทีเ่ป็นต้นไม้ ท�าอย่างนีไ้ปทกุวนัไม่ถงึเดอืน

กเ็สรจ็ (แต่เราต้องเหมาเขานะว่าสาดเสรจ็ทกุขนดัราคา

เท่าไหร่) เจ้าของสวนเมื่อว่างจากงานหลักก็คือนับเงิน  

ก็มาท�างานอื่นได้ เพราะงานในสวนมีให้ท�าทั้งวันและ

ทุกวัน เช่น ดายหญ้า ตัดกิ่งทองหลางเก็บใบอ่อนและ

ใบเพสลาดขดุต้นบวับก ขงิ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรดู มาก�า

น�าไปขายให้แม่ค้าเจ้าประจ�า เป็นต้น  (ถึงตอนน้ีผู้เขยีน

คิดถึงแม่หมอจริงๆ เลยอยากให้มานั่งข้างๆ คุยกับ 

ผู้เขียนเหมือนที่ผ่านมา)
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) จัดประชุมเกษตรกรร่วมกับร้านค้า
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในพืชแต่ละชนิดที่เพาะปลูกในพื้นที่นั้นๆ ดังนี้ 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ร้านโตไวการเกษตร บ้านเจ้าเณร 
ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม 80 ท่าน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
ร้านแซเซ้ง บ้านเกตุ ต.ปรือใหญ่  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 

มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม 40 ท่าน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 
ร้านแสงไพบูลย์ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 

มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม 50 ท่าน
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วันที่ 12 มิถุนายน 2560 
ร้านสหกรณ์บ้านเจ้าเณร อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

เกษตรกรเข้าร่วม 80-90 ท่าน

วันที่ 15 มิถุนายน หจก.กรเดชพืชผล 
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จัดประชุมร้านค้ารับช่วง 

จ�านวนร้านค้าที่เข้าร่วม 20 ร้าน

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 
บ้านคุณสุรินทร์ สง่างาม ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เกษตรกรเข้าร่วม 60 ท่าน
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วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ร้านศรีสะเกษกิจทวี  
จัดประชุมร้านค้ารับช่วง ณ ร้านอาหารมิตรภาพ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ�านวนร้านค้าที่เข้าร่วม 32 ร้าน

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ร้านพัฒนพงศ์การเกษตร อ.เมือง จ.สุโขทัย เกษตรกรเข้าร่วม 39 ท่าน

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 กลุ่มนาข้าวบ้านโพธิ์ชัย 
ลูกค้าร้านโพธิ์ชัยการเกษตร ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย มีเกษตรกรเข้าร่วม 55 ท่าน



18 เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับร้านค้าตามจังหวัดต่างๆ 
จัดกิจกรรมขายหน้าร้านพร้อมทั้งให้ข้อมูลทางวิชาการ และมอบรางวัลแก่เกษตรกร ดังสถานที่ต่อไปนี้

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 บริษัท เวิลด์เกษตรเซ็นเตอร์ จ�ากัด 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เกษตรกรเข้าร่วม 120 ท่าน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 หจก.ทรัพย์สินการเกษตร 
จ.ยโสธร เกษตรกรเข้าร่วม 500 ท่าน

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ร้านสหกรณ์สระโบสถ์ 
อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เกษตรกรเข้าร่วม 70-100 ท่าน



19เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 หจก.หน่อยพูลทรัพย์ 
อ.เมือง จ.สระแก้ว เกษตรกรเข้าร่วม 200 ท่าน วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ร้านศิริเกษตร 

อ.บ้านหมอ จ.ลพบุรี เกษตรกรเข้าร่วม 40-50 ท่าน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ร้านจงเจริญการเกษตร 
อ.เมือง จ.ลพบุรี เกษตรกรผู้เข้าร่วม 50-80 ท่าน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ร้านพัฒนา 95 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เกษตรกรเข้าร่วม 150 ท่าน

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ร้านแม่โจ้การเกษตร 
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เกษตรกรเข้าร่วม 300 ท่าน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ร้านหนุมานการเกษตร 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เกษตรกรเข้าร่วม 279 ท่าน



20 เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 
ร้านเจษฎาการเกษตร อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 

เกษตรกรเข้าร่วม 90 ท่าน

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 
ร้านสหกรณ์การเกษตรบางน�้าเปรี้ยว 

อ.บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
เกษตรกรเข้าร่วม 300 ท่าน

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 
ร้านสินไทยรวมเกษตรเลย จ.เลย 

เกษตรกรเข้าร่วม 350 ท่าน

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ร้านทองวิเศษ 
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

เกษตรกรเข้าร่วม 600 ท่าน



 

 

 
 

21เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) นําทีมโดย คุณณัฐกร จิตราภัณฑ ผูจัดการทั่วไป สายงานกิจการทั่วไปจับมือกับ

โรงเรียนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ) และโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎรบํารุง) โรงเรียนในชุมชนละแวกโรงงานนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมสรางโครงการ “สวนสวยกินได” ในรูปแบบแปลงผักสาธิตตนแบบท่ีไมเพียงสามารถรับประทานได

เทานั้น แตยังมีความสวยงามควบคูกันดวย โดยวัตถุประสงคหลักของโครงการก็เพื่อปลูกฝงความรูทางดานการเกษตรเบื้องตน

ในการปลูกพืชผัก และการใชปุยเคมีอยางถูกวิธีรวมถึงสนับสนุนวัตถุดิบในการทําอาหารกลางวันใหแกเด็กๆ ซึ่งบริษัทฯคาดหวังวา 

เดก็รุนใหมจะสามารถนาํความรูความเขาใจจากโครงการ “สวนสวยกนิได” กลับไปประยุกตใชกบัทีบ่านของตนเอง และมคีวามเขาใจ

เกี่ยวกับปุยเคมีที่ถูกตอง  อีกทั้งยังสงเสริมการสรางวินัย การรับผิดชอบในการทํางานรวมกันและที่สําคัญเด็กๆ ในโรงเรียนจะไดรับ

ประทานผักสวนครัวท่ีสดสะอาดและปลอดภัยซ่ึงปลูกดวยตัวเองอีกดวย และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาขยาย

โครงการนี้อยางตอเนื่องในอีกหลายๆ โรงเรียนทั่วภูมิภาค

สวนสวยสวนสวยสวนสวยกินกินกินกินได ได ได ได ได 



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 ไ ท ย

กิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัท

 นายสมรัก  ลิขิตเจริญพันธ  เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 

(TCCC) ผูนําในการผลิตและจําหนายปุยเอ็นพีเค คอมปาวน ภายใตเคร่ืองหมายการคา ตราหัววัว-คันไถ ไดรวมกิจกรรมรดนํ้า

ขอพรผูสูงอายุ ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุวาสนะเวศม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยไดบริจาคเงินจํานวน 

70,000 บาท เพื่อรวมสนับสนุนการสรางศาลาสรางบุญ รวมทั้งไดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่จําเปน เชน ผาออม

สําหรับผูใหญ แผนรองซับ นํ้าดื่ม รวมเปนเงิน 30,000 บาท มูลคารวมทั้งสิ้นกวา 100,000 บาท

 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ (ที่ 3 จากซาย) ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช 

(ที่ 2 จากซาย) ที่ปรึกษาอาวุโสพรอมดวยคณะผูบริหารจากบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) มอบเงินจํานวน 200,000 บาท  

แด ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ (ที ่3 จากขวา) ประธานมลูนธิขิาวไทยในพระบรมราชปูภัมถ และดร.ขวญัใจ โกเมศ (ท่ี 2 จากขวา) เลขาธกิาร

มูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปภัมถเพื่อสนับสนุนโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยูรอดของขาวไทย” ณ สํานักงานมูลนิธิชัย

พัฒนา พระราม 8



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

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 บริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ไดจัด
กิจกรรมงานประชุมและสัมมนา เรื่อง “การ
ปรบัตัวของเจาของธรุกิจสู THAILAND 4.0” 
รวมกบั บรษิทั ชวลติกจิเกษตรเชียงราย จาํกดั 
โดยเชิญทานวิทยากร คุณถนอม เกตุเอม 
รับเกียรติ เป นผู  บรรยาย ณ โรงแรม 
เลอ เมอรเิดยีน เชยีงรายรสีอรท อาํเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงราย



24 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย24 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย

ÀÑÂà§ÕÂº·ÕèÁÒ¡Ñº¤ÇÒÁÍÃ‹ÍÂ

ที่มา : คูมือการคัดแยกถั่วลิสง สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

ÀÑÂà§ÕÂº·ÕèÁÒ¡Ñº¤ÇÒÁÍÃ‹ÍÂÀÑÂà§ÕÂº·ÕèÁÒ¡Ñº¤ÇÒÁÍÃ‹ÍÂ
¶ÑèÇÅÔÊ§ ¶ÑèÇÅÔÊ§¶ÑèÇÅÔÊ§ ::

เกษตรสัญจร

 »˜¨ Ø̈ºÑ¹àÃÒ¨ÐàË็¹ä´ŒÇ‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ»ÃÐàÀ·¶Ñ่Çà»Å×Í¡á¢็§ª¹Ô´µ‹Ò§æ ÍÂ‹Ò§àª‹¹ ÍÑÅÁÍ¹´� 
áÁ¤¤Òà´àÁÕÂ ¾ÔÊµÒªÔâÍ ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔâÀ¤à»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ «Ö่§¡็äÁ‹¹‹Òá»Å¡ã¨à¾ÃÒÐ
à»š¹·Õ่·ÃÒº¡Ñ¹´ÕÇ‹Ò¶Ñ่Çà»Å×Í¡á¢็§ÁÕ¤Ø³¤‹Ò·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃÊÙ§ áÅÐª‹Ç§¹Õ้¡ÃÐáÊ¡ÒÃÃÑ¡ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§
¼ÙŒºÃÔâÀ¤¡็ÁÒáÃ§ áµ‹¹‹ÒàÊÕÂ´ÒÂÇ‹Ò Ê‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹¶Ñ่Ç·Õ่¹ํÒà¢ŒÒ »ÃÐà·Èä·ÂÁÕ»ÅÙ¡ä´ŒºŒÒ§¡็à©¾ÒÐ
ã¹¾×้¹·Õ่ÊÙ§ àª‹¹ ¶Ñ่ÇáÁ¤¤Òà´àÁÕÂº¹´ÍÂµØ§ ¶Ñ่ÇàËÅ‹Ò¹Õ้¨Ö§ÂÑ§¤§ÁÕÃÒ¤Òá¾§

ที่มา : มกษ. 4901-2555 สํานักงานมาตรฐานสินคา
 เกษตรและอาหารแหงชาติ



25เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 อันที่จริงแลวถั่วเปลือกแข็งอีกชนิดซึ่งเปน

ถัว่พืน้บานของเราทีม่คีณุคาทางโภชนาการสงูไมแพกนั

และยังสามารถปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

โดยเฉพาะทางภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ก็คือ “ถั่วลิสง” ซ่ึงผูบริโภคสามารถซื้อไดในราคาที่ไม

แพง แตกลับพบวาประเทศไทยมีการผลิตลดลงอยาง

มากจนไมเพียงพอกับความตองการบริโภคในประเทศ 

ตองพึ่งพาการนําเขาสูงมากในแตละป ในป 2559 

ประเทศไทยนําเขาสูงถึงเกือบ 50,000 ตัน เนื่องจาก

ถัว่ลสิงมกีารนาํมาใชประกอบอาหารไดหลากหลายทัง้

อาหารคาว หวาน และนํ้าจิ้ม อาหารที่เราบริโภคเปน

ประจาํและไดรบัความนิยมจากคนทัว่โลกอยาง ผัดไทย 

สมตาํ กต็องมสีวนผสมของ “ถัว่ลสิง” เปนสวนประกอบ 

นอกจากนีย้งัมกีารบรโิภคถ่ัวลสิงเปนขนมขบเคีย้วอยาง

แพรหลาย เชน ถั่วคั่ว ถั่วตม ถั่วทอด รวมถึงถั่วเคลือบ

รสตางๆ ที่มีการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม และ

มกีารสงออกผลติภณัฑถัว่ลสิสงแปรรปูดวย จงึเปนเหตุ

ใหตองมีการนําเขาถั่วลิสงจากประเทศตางๆ เชน จีน 

เมียนมาร อินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว (สปป.ลาว) หากดูขอมูลยอนหลังในป 2559 จะ

พบวาประเทศจนีประเทศเดยีวสงออกถัว่ลสิงมายงัไทย

สูงถึง 20,200 ตัน สวนสปป.ลาวสงออกถ่ัวลิสงมายัง

ไทย 8,800 ตัน 

คุณประโยชนของถั่วลิสง
 ถั่วลิสง หรือที่ในบางทองถิ่นเรียกวา ถ่ัวคุด

ถัว่ดนิ ถัว่ยิสง หรอืถัว่ใตดนิ นอกจากจะมรีสชาตอิรอย

แลวยังเปนพืชที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงและเปน

แหลงพลังงาน (567 แคลอรี่ตอ 100 กรัม) อุดมไปดวย

สารอาหาร แรธาตุ และวิตามินที่จําเปนตอการมี

สุขภาพดี มีไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะกรด

โอเลอิก ที่ชวยลดระดับไขมันไมดีและเพ่ิมไขมันดีใน

เลือด ชวยลดคอเลสเตอรอล ชวยปองกันโรคหลอด

เลอืดหวัใจและความเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะหลอดเลอืดแขง็

ตัว ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังมี

สารตานอนมุลูอิสระท่ีชวยลดความเสีย่งการเกิดมะเรง็

ในกระเพาะอาหาร เปนแหลงของวติามนิอ ีทีช่วยชะลอ

กระบวนการเสื่อมสภาพของเซลลทําใหแลดูออนกวา

วยั มโีปรตนีคณุภาพดทีีจ่าํเปนตอการเจริญเตบิโตและ

พัฒนาการของรางกาย และยังอุดมไปดวยเกลือแร

หลายชนิด เชน แมกนีเซียมที่ชวยรักษาสมดุลของ

ฮอรโมนเพศ ชวยในการทํางานของเอนไซมตางๆ ใน

รางกาย และชวยใหกลามเนื้อคลายตัว 

 อยางไรก็ตามผูปวยโรคเกาตควรรับประทาน

ถั่วลิสงในปริมาณที่จํากัด เพราะถั่วลิสงมีสารพิวรีน 

(Purine) ในระดับปานกลาง ที่อาจเปนตัวกระตุนทําให

อาการของขออกัเสบกาํเรบิขึน้ได  และผูบรโิภคบางราย

อาจมีอาการแพถั่วลิสงได ตั้งแตระดับไมรุนแรงจนถึง

เสียชีวิต 

ภัยเงียบที่มากับถั่วลิสง
 ประเทศไทยอยูในเขตรอนชื้นทําใหการปลูก

ถั่วลิสงมีความเสี่ยงตอการปนเปอนของเชื้อราในกลุม

แอสเปอรจิลลัส ฟลาวัส (Aspergillus flavus) และ 

แอสเปอรจิลลัส พาราซิติกัส (Aspergillus parasiticus) 

ตัง้แตในแปลงปลกู เมือ่อยูในสภาพแวดลอมเหมาะสม

เชื้อราจะเจริญพรอมกับสรางสารพิษอะฟลาทอกซิน 

ทําใหพบการปนเปอนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงได



26 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ตลอดกระบวนการ ตั้งแตระยะปลูก เก็บเกี่ยว ขณะลด

ความชื้นและเก็บรักษา สารพิษชนิดนี้ยังเปนสารที่ทน

ความรอนไดสูงถึง 260 ํC -268 ํC การหุงตมดวยวิธี

ธรรมดาจึงไมสามารถทําลายพิษดังกลาวได 

 อะฟลาทอกซิน มีความเปนพิษที่รุนแรงและ

พบวาการบริโภคอาหารท่ีมีอะฟลาทอกซินปนเปอน 

มีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็งตับในคน กระทรวง

สาธารณสุขมกีารกาํหนดปรมิาณอะฟลาทอกซินสูงสดุ

ท่ีพบไดในอาหารทุกชนิดที่ 20 µg/kg (ไมโครกรัมตอ

กิโลกรัม) 

มาตรการในการปองกัน
 ความเสี่ยงการเกิดอะฟลาทอกซินในถ่ัวลิสง

สามารถลดลงไดดวยการปฏบัิตทิีถู่กตองตัง้แตในแปลง

ปลูก และในทุกขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะ

ในโรงกะเทาะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงได

ประกาศมาตรฐานสินคาเกษตรเรื่อง การปฏิบัติที่ดี

สําหรับถั่วลิสง (มกษ. 4000-2553) เและการปฏิบัติที่ดี

สําหรับโรงกระเทาะถั่วลิสง (มกษ. 4901-2555) เพื่อให

ผูผลิตสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติโดย

สมัครใจ เพื่อผลิตถั่วลิสงที่ปลอดภัย

 อย างไรก็ตามเม่ือผลการสํารวจปริมาณ

อะฟลาทอกซิน ยังพบการปนเปอนในถั่วลิสงสูงมาก

เกินกวาคาท่ีกฎหมายกําหนด โดยเฉพาะถ่ัวลิสงปน 

และถั่วลิสงเปนสินคาท่ีมีการนําเขาสูงถึง 70% ดังนั้น

คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร จึงเหน็สมควรให

กําหนด มาตรฐานสินคาเกษตรเรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : 

ขอกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน เปนมาตรฐานบงัคับ 

เพื่อบังคับใชในการผลิต การคา และการควบคุมตรวจ

สอบเมล็ดถั่วลิสงแหงดิบ ที่ผลิต นําเขาหรือสงออก 

เฉพาะเมล็ดถั่วลิสงที่นํามาใชเปนอาหารไมรวมเมล็ด

ถ่ัวลิสงที่ใชทําพันธุ โดยปริมาณอะฟลาทอกซินตอง

ไมเกนิ 20 µg/kg (ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) มผีลบงัคบัใช

ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2560 ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ยงัไดประกาศมาตรฐานสนิคาเกษตรเรือ่งแนว

ปฏบิตัใินการใชมาตรฐานสินคาเกษตรดังกลาวเพิม่เตมิ 

เพื่อสรางความเขาใจใหผูเกี่ยวของ

 ปจจุบัน ผู ผลิต (โรงกระเทาะเมล็ดถ่ัวลิสง

แหงดิบ ผู รวบรวม ผู บรรจุหีบหอ และคลังสินคา) 

ผูสงออก ผูนําเขา จะตองขอรับใบอนุญาต เปนผูผลิต 

ผูสงออก หรือ ผูนําเขาแลวแตกรณี และตองขอรับ

ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือผูประกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐานดวย
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 ผูผลิต ผูสงออก หรือ ผูนําเขาถั่วลิสง สามารถ

ศึกษารายละเอียดแนวทางการปฏิบัติที่ดีในแตละ

ขั้นตอนเพ่ือปองกันการเกิดอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง

ไดจากมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดี

สําหรับถั่วลิสง (มกษ. 4000-2553) การปฏิบัติที่ดี

สําหรับโรงกระเทาะถ่ัวลิสง (มกษ. 4901-2555) 

และแนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตรเร่ือง

เมล็ดถั่วลิสง : ขอกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 

(มกษ. 4702 (G)- 2557 รวมทัง้เอกสารคูมอืการคดัแยก

เมล็ดถั่วลิสง โดยติดตอขอรับเอกสารไดจากสํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ หรือเขาไป

ที่เว็บไซต www.acfs.go.th/standard 

หัวใจสําคัญของการควบคุมการปฏิบัติงาน
 การคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงถือเปนขั้นตอนท่ี

สําคัญที่สามารถช วยลดปริมาณการปนเป  อน

อะฟลาทอกซินในกระบวนการผลิตได ผูประกอบการ

โรงกะเทาะถั่วลิสง ผู รวบรวม ผู บรรจุหีบหอและ

คลังสินคา รวมทั้งผู แปรรูปเมล็ดถั่วลิสง ควรมีการ

คัดแยกเมล็ดขึ้นรา เมล็ดแตกหัก เมล็ดเสียหาย และ

สิ่งแปลกปลอม อยางมีประสิทธิภาพดวย

  การคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง

 กอนนําไปปรุงอาหารหรือบริโภค

 ก็จะชวยลดความเสี่ยงใหผูบริโภคไดเชนกัน
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เกษตรกรจํานวน 80 ทาน จากรานกมลเคมีเกษตร อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี 
เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรอยุธยา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เกษตรกรจํานวน 40 ทาน จากรานมงกุฎเกษตร อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี 
เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรอยุธยา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เกษตรกรจํานวน 80 ทาน จากรานปลาทองเคมีเกษตร 
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรอยุธยา

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เกษตรกรจํานวน 32 ทาน จากรานวัฒนเคมี จ.นครสวรรค 
เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรอยุธยา
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นายไพโรจน ผาจันทร  
ต.นาขา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

ปลูกมันสําปะหลัง 40 ไร

 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจํากดั (มหาชน) รวมกบัเกษตรกรเจาของพืน้ที ่จดัทําแปลงสาธติในไรมนัสาํปะหลงั 
นาขาว และสวนลําไย เมื่อเจาหนาที่ไดไปติดตามผลการทดลอง จึงไดมอบปุยเต็มสูตรตราหัววั-คันไถ ใหกับ
เกษตรกรไวใชประโยชนตอไป

นายไลย ทองจีน
ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน  

ปลูกมันสําปะหลัง 20 ไร

นายเพลิน จันทรโนนแซง
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน ปลูกขาว 6 ไร

คุณสิโรจน จินาวงศ
ต.หางดง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
ปลูกลําไยพันธุอีดอ จํานวน 24 ไร
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คุณชญานุตน มูลตาสิง 
ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
ปลูกลําไยพันธุอีดอ จํานวน 14 ไร

นายอภิวัฒน ฝาเทพ 
ต.กุดนํ้าใส อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด 

ปลูกขาวพันธุหอมมะลิ 105 จํานวน 20 ไร

นางวงวาส  โศกคอ 
ต.กุดนํ้าใส อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด

ปลูกขาวพันธุหอมมะลิ 105 จํานวน 12 ไร

คุณสําเริง ครเกษม
ต.ฟากหวย อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว

ปลูกขาว 10 ไร 
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โดย........ทิดบวน บางปลามา

 ดูจากหัวเร่ือง “บุญรอดแตงงานแลว” หลายทานคงจะงงวา

บุญรอดคือใคร แลวแตงงานกับใครกัน เรื่องนี้มีความเปนมาซ่ึงผม

จะเลาใหฟง ในชวงเวลาหนึ่งเคยมีคนเดือดรอนตองการขายที่แปลง

เล็กๆ ให ผมก็ซื้อไว แลวตอมาก็ตัดแบงที่แปลงดังกลาวใหนองสาวกับ

นองเขยปลูกบานอยูกันเปนอิสระ ที่สวนที่เหลือก็มีคนมาขอซื้อ ผมก็

ตัดสินใจขายใหไป เนื่องจากพิจารณาแลววาเขาไดไปจะเกิดประโยชน

มากกวา ผมจึงไดเงินมากอนหนึ่งจากการขายที่ พอไดเงินมาผม

ก็คิดแบบไทยๆ คือตองนําเงินที่ไดสวนหนึ่งทําบุญ แลวจะทําอยางไรดี

ก็คิดคิดกันอยู 

 จนวันหนึ่งผมตองไปบรรยายที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ระหวางทางจาก

บานผมขับรถไปพบกับรถกระบะคันหนึ่งในรถบรรทุกควายหน่ึงตัว 

มนัถูกผูกยดึไวกบัรถอยางแนนหนา มองดกูร็ูวาจดุหมายปลายทางของ

มันคือ ความตายท่ีรออยูเบื้องหนาแนนอนไมเกินเย็นนี้มันจะถูกเชือด 

ผมจอดรถขนานกับรถคนัดังกลาวเปดกระจกขางมองควาย ควายตวันัน้

เขาก็มองผม เราสบตากัน รังสีจิตใจควายกับรังสีจิตใจคนประสานกัน

อยางจัง ถาผมไมทําอะไรสักอยางควายตัวนั้นอาจจะพูดกับผมวา 

“ไอควาย มองตากนัขนาดนีย้งัไมรูอกีหรอื” สายตาทีว่งิวอนขอชวิีตของ

ควายตวัน้ันทาํใหผมตองขับรถนําหนาโบกใหรถบรรทกุควายจอด เจรจา

วาจะนําควายไปไหน คนขับวาจะนําไปโรงเชือด ผมเดินไปหาควาย

ยื่นมือใหเขาดมเขาก็มองตาผม ผมไปเจรจาไถชีวิตคิดวาคงจะสัก

หมื่นสองหมื่น คงพอไหว ปรากฏวาคนขับรถบรรทุกควายบอกวาราคา 

62,000 บาท ถาคิดถึงราคาขายตองบอกวาแพงนาดูแตพอคิดถึงชีวิตที่

พบกนั ผมก็ตดัสินใจยอมซือ้ แตเนือ่งจากผมตองไปบรรยาย ตัง้แตเวลา 

13.00-16.00 น. ผมจึงบอกใหเขานําควายไปสงท่ี อ.ศรีประจันต 

จ.สุพรรณบุรี และใหไปรับเงินจากนองสาวกอน โดยใหไปสงทันที 

บุญรอดแตงงานแลว



32 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 พอผมบรรยายเสร็จกวาจะขับไปถึงสวนที่

ศรีประจันตก็มืดแลว ควายตัวน้ีที่มีเชือกผูกคออยู

หลุดไมมีใครจับได มันตื่นกลัวอยูในสวนนั่นเอง ไมมี

ใครกลาเขาใกล ผมเดินเขาไปหายื่นมือใหเขาดม แลว

ใชมือลูบหัว ลูบแกม เรียกชื่อเขาวา บุญรอด บุญรอด 

(ชื่อเลนวาเจาเฉียด) เขายอมใหจูง และเดินตามใหผม

เอาเชือกผูกไวกับตนไมโดยงาย 

 วันรุงขึ้นผมไปหาเอามือลูบแกม เจาบุญรอด

ตอบสนองจากยืนอยูเขาคอยๆ คุกเขานอนหงายทอง

โดยงาย ผมวนเวียนอยู กับควายตัวนี้เปนสัปดาห 

จัดการทําคอกทํามุ งใหและเริ่มสรางความคุ นเคย

ระหวางบญุรอดกบัพีส่าว คนกับควายมคีวามรักผกูพนั

กันดวยดี คนหาอาหาร หญา หากอนเกลือแรใหควาย

กิน คนสาระวนอยูกับการเกี่ยวหญา หากลวยผลไมให

ควายกิน สุนัขที่บานก็ชอบไปเลนกับควาย บอยครั้งได

กินขี้ควายดวย ผมเริ่มหางเน่ืองจากไมคอยมีเวลา 

คนกับควายอยูกันมาส่ีปกวา เวลาที่ยุงยากที่สุดคือ 

ควายหนุมตวันีเ้วลาเปนสดัจะเอาไมคอยอยู จงึจําเปน

ตองหาผู มาสนสะพายจมูกเพื่อบังคับและจูงงาย 

แตกระนั้นก็ยังไมใชเรื่องงาย ตอมาพี่สาวผมประสบ

อุบัตเิหตตุกจากเกาอ้ีขาหักเดินไมได นองเขยซึง่คุนเคย

กับบุญรอดดีตองมาทําหนาที่ใหอาหารบอยๆ มีบาง

โอกาสทีเ่ชอืกหลุด เขากอ็อกเดนิเร่ือยเปอย เหยียบยํา่

ขาวของเสียหายเราก็ตามไปชดใชและนําตัวกลับบาน 

อยูกันอยางเพื่อนมาตลอด 

 จนกระท่ังวันหน่ึงนองเขยแตงตัวแปลกกวา

ปรกติใสหมวกเดินเขาไปขางตัวบุญรอด บุญรอดจํา

ไมได ตวัดเขามาขางตัวขวิดโดนโคนขาเปนแผลลึก 

พอหมวกหลดุเขาจาํไดกห็ยดุแลวเดนิหนไีป เราตองนาํ

คนเจ็บจากการกระทําของบุญรอดสงโรงพยาบาล 

รกัษาแผลอยูประมาณสามสปัดาห ผมตองตามไปดูแล

เรื่องรักษาพยาบาล และชดเชยการเสียโอกาสที่ตอง

หยุดงาน เรื่องชักจะไมงายเพราะควายหงุดหงิดเมื่อ

เปนสัด เหมือนเพลงที่วา “รักเหมือนโคถึกที่คึกพิโรธ” 

ยังไงยังงั้น พี่สาวผมเริ่มดูแลไมไหวขาที่หักก็โขยกเขยก

ไมคลองตัว ครั้นจะหาเมียใหมาอยูบานดวยกันก็จะ

ดูแลไมไหว 

 วนัหนึง่ควายบญุรอดเชอืกขาดพีส่าวเขาไปผูก

เชือก ขณะที่กําลังเดินออกมา เขาใจวาบุญรอดคงมี

แมลงมาตอมตัว มันตวัดเขามาขางตัวเขาเกี่ยวเสื้อ

พี่สาวตัวลอยขึ้นตามเขา เสื้อขาด ตัวหลนตุบลงมา

กระแทกพื้น บุญรอดตกใจเดินหลบไป ทุกคร้ังที่เปน

เชนน้ีไมวาครั้งกอนหรือครั้งนี้บุญรอดจะมีอาการ



33เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

เซ่ืองซึม เวลามองตาก็จะรูไดทันทีวามันสารภาพผิด 

และกลาวคําขอโทษ 

 “รักเพ่ือพบแลวพลัดพราก” วันที่คนกับควาย

ตองจากกันก็มาถึง ผมเริ่มหาท่ีอยู ใหมใหบุญรอด 

เพราะที่บานเริ่มขาดแคลนคนดูแล ประกอบกับความ

คึกในวัยหนุ มของบุญรอด บอยครั้งที่มีคนมาขอดู 

ขอซ้ือขอเชือดทําลูกช้ิน แตเราไมเคยยอมใหใครทํา

เชนนั้น

 วันนี้ควายบุญรอดไดที่อยูใหมแลว จากสวนที่

ศรีประจันต สุพรรณบุรี เนื้อที่ 7 ไร เขาไปอยูที่บาน 

ช.ชางชรา ที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่รอยกวาไร ไปมี

ความสุขคลอเคลียอยูกับควายสาว และมีเพื่อนอีก

เกือบสิบตัว วันแรกที่ไปถึงเขาเห็นชางก็จะขวิดกับชาง 

เจอควายตวัเมยีกว่ิ็งเขาหา เจอควายตวัผูกเ็ขาขวดิตอสู 

วันแรกจึงตองลามไวกอน เพียงวันเดียวเขาก็เขาฝูงได 

มีความสุขอยูกับฝูง มีปลักขนาดใหญใหเกลือกกลิ้ง 

มีหญาออนใหไดเล็ม มีควายสาวใหคลอเคลียตาม

ธรรมชาติ มีควายหนุมใหออกกําลังกันเปนคร้ังคราว 

ทีแ่นๆ  วนันีบ้ญุรอดมคีวามสขุกวาวนัวาน เจาของเดมิ

อยางผมเห็นเขาเปนสุข เราก็เปนสุข เจาของใหมมี

สมาชิกใหมลักษณะดีมาเปนพอพันธุเขาก็มีความสุข

 บาน ช.ชางชรา คือ สถานที่เลี้ยงชางชราภาพ

ทีเ่คยทาํงานในรปูแบบตางๆ และถกูปลดจากงานแลว 

วันนี้ที่นี่มีอาสาสมัครจิตอาสามาชวยกัน เปนสถานที่

ฝรั่งตางชาติที่สนใจใกลชิดกับวิถีชีวิตของชางไดมา

สัมผัสและใกลชิด

 ผมเลาเรือ่งนีใ้หฟงเพือ่ใหทานลองคดิพจิารณา

ตามไปวา เงินกับชีวิต ชีวิตกับชีวิต ชีวิตที่ตางเผาพันธุ

ที่วันหนึ่งไดอยูรวมกัน และตองพลัดพรากจากกัน

เมื่อสิ้นบุญตอกัน ไมวาคนวาควายหรือสิ่งมีชีวิตใดๆ 

ในโลกนี้ลวนตองการความรัก ความปลอดภัยในการ

ดําเนินชีวิตโดยเปนไปตามกฎของธรรมชาติ ความรัก

ความเมตตาจะชวยคํ้าจุนใหโลกนี้อยูกันอยางสันติสุข 

และมีสันติภาพ ถามีสิ่งนี้มนุษยก็จะหยุดเกลียดชัง 

หยุดทาํรายทาํลายกันดวยวธิกีารทัง้ปวง สันตยิอมเกดิ

ขึ้นกับสรรพสัตวทั้งปวงในโลกนี้

 

เรื่องนารูเกี่ยวกับกระบือ (ควาย)

 ขอนําเนื้อหาของกรมปศุสัตวที่ไดใหขอมูล

เกีย่วกบักระบอืไทยทีค่วรทราบบางประการมานําเสนอ

ดังนี้

ประโยชนที่กระบือใหแกคน 
 1. การใชเปนแรงงาน

 2. การใหมลูเปนปุย มลูทีผ่ลติไดตอตวั กระบอื

โตเต็มที่จะถายมูลคิดเปนนํ้าหนักแหงปละ 2-3 ตัน

 3. การใหเนื้อ
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พันธุกระบือ 
 กระบอื สามารถแยกไดเปน 2 กลุม คอื กระบอื

ปา และกระบือบาน สําหรับกระบือบานก็แบงไดเปน 

2 ชนิด คือ กระบือปลัก (Swamp buffalo) และกระบือ

แมนํ้า (River buffalo) กระบือปลักมีจํานวนโครโมโซม 

24 คู สวนกระบือแมนํ้าจะมีจํานวนโครโมโซม 25 คู

กระบือปลัก (Swamp buff alo) 
 กระบือปลักเปนสัตวที่มีถิ่นฐานอยูในประเทศ

ตางๆ ทางตะวันออกไกล ซึ่งไดแก ประเทศไทย 

ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พมา 

จีนตอนใต กัมพูชา และลาว เปนตน กระบือชนิดนี้

จะชอบนอนแชปลัก ชอบลงนํ้า เมื่อมีอากาศรอน 

กระบือแมนํ้า (River buff alo) 
 กระบือแมนํ้าพบมากใน ประเทศอินเดีย 

ปากีสถาน บังกลาเทศ อิยิปต ประเทศในยุโรปตอนใต

และยุโรปตะวันออก เปนกระบือที่ใหนมมากและมี

ลักษณะเปนกระบือนม เลี้ยงไวเพ่ือรีดนม กระบือ

แมนํ้าจะมีหลายสายพันธุ เชน พันธุมูราห พันธุนิลิราวี 

พันธุ เมซานี พันธุ เซอติ และพันธุเมดิเตอรเรเนียน 

เปนตน

กระบือลูกผสม (Crossbred buff alo) 
 กระบือลูกผสมเปนการผสมขามสายพันธุ 

ระหวางกระบือปลักและกระบือแมนํ้า ลูกผสมท่ีไดมี

ลักษณะของทัง้สองพนัธุผสมกนั คอื เขาไมมวนขดมาก

เหมือนพันธุแท แตโคงออกขางและช้ีขึ้นบน หรือบิด

เล็กนอย

อาหารและการใหอาหารกระบือ

 อาหารที่รางกายกระบือตองการ จําแนกออก

ไดเปน 5 ประเภทหลักๆ ไดแก 

 1) พลังงาน ไดจากสารอาหารจาํพวกแปงหรอื

คารโบไฮเดรต เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ปลายขาว 

กากน้ําตาล และจากไขมัน เชน ไขมันจากสัตว และ

ไขมันจากพืช เปนตน 

 2) โปรตีน มีทั้งโปรตีนจากพืชและสัตว เชน 

กากถั่วเหลือง กากถั่งลิสง ปลาปน เลือดปน เปนตน 

 3) แรธาต ุแรธาตทุีส่าํคญัในกระบอืมปีระมาณ 

15 ชนิด แบงเปนกลุมแรธาตุที่กระบือตองการมาก 

ไดแก แคลเซยีม ฟอสฟอรสั โซเดยีม คลอรนี แมกนเีซยีม 

กํามะถัน และโพแทสเซียม กับกลุมท่ีกระบือตองการ

นอย ไดแก เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส 

โคบอลต ไอโอดีน ซีลีเนียม และโมลิบดีนัม 

 4) วิตามิน แบงเปนวิตามินที่ละลายในไขมัน 

มักพบในพืชสดและบางครั้งตองเสริมใหกระบือ ไดแก 

วิตามิน เอ ดี อี เค เปนตน สวนวิตามินอีกพวก คือ

วิตามินที่ละลายในนํ้า เชน วิตามินบีตางๆ ไดแก 

  บี 1 บี 2 บี 6 และ บี 12 วิตามินพวกนี้

กระบือสามารถสร างขึ้นเองได จากแบคทีเรียใน

กระเพาะ 

 5) นํ้าเปนส่ิงที่ขาดไมไดในส่ิงมีชีวิตทุกชนิด 

นํา้เปนสิง่จาํเปนในการเลีย้งกระบอือยางมาก โดยปกติ

แลวกระบือที่โตเต็มที่ ประมาณ 400 – 500 กก. จะดื่ม

นํ้าประมาณ 45 ลิตร/ตัว/วัน ถาเปนกระบือที่ใหนมจะ
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ดื่มน้ํามากขึ้นตามสวน นํ้าดื่มควรมีใหกินตลอดเวลา

ที่คอก 

 อาหารหยาบ เนื่องจากกระบือสามารถ

สังเคราะหโปรตีนตางๆที่จําเปนขึ้นใชเอง รวมทั้ง

วิตามินบางชนิดดวย ดังนั้นอาหารหลักของกระบือจึง

ไดแก อาหารหยาบชนิดตางๆ เชน หญาสด หญาแหง 

หญาหมัก ฟางขาว และเศษเหลือจากผลผลิตทางการ

เกษตรอืน่ๆ เชน ตนขาวโพด ยอดออย ใบมนัสาํปะหลงั

แหง ตนถั่วลิสง ตนถั่วเหลือง ฯลฯ ในการเลี้ยงกระบือ

ทัว่ๆ ไปแลวถาไมมเีนือ้ทีส่าํหรบัใหกระบือกินหญามาก

พอเราอาจปลูกหญาไวใหกระบือกิน หญาที่ปลูกมี

หลายชนดิแลวแตความเหมาะสมในแตละทองถิน่ พนัธุ

หญาที่กรมปศุสัตวสงเสริมใหเกษตรกรทั่วไปปลูกเลี้ยง

สัตว ไดแก หญารูซี่ หญากินนีสีมวง หญาเนเปยร 

หญาขน หญาแพงโกลา และหญาอืน่ๆ ทีใ่หผลผลติสงู 

เพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหารของแปลงหญา ถาทําได

ควรปลกูพชืจาํพวกถ่ัวปนกับหญาดวย เชน ถ่ัวฮามาตา 

ถั่วคาวาลเขต ถ่ัวเซนโตรซีมา ถ่ัวซีราโต ถ่ัวสไตโล 

กระถิน แคฝรั่ง ไมยราพ และอื่นๆ หากเลี้ยงจํานวน

นอยก็อาจจะปลูกหญาแบบสวนครัวแลวตัดมาใหกิน

หลังกลับเขาคอกตอนเย็น 

 หญาแหง ทําจากหญาที่ลําตนเล็ก สามารถ

ตากแหงไดเร็ว เชน หญาขน หญาหญารูซี่ หญากินนี

สีมวง หญาโรด หญาแพงโกลา เปนตน การตัดหญา

และถั่วโดยทั่วไปควรตัดใหเหลือลําตนสูงจากพื้นดิน

ประมาณ 1 คืบ (6-7 นิ้ว) ถาตัดสูงเกินไปจะใหผลผลิต

นอย ตัดตํ่าเกินไปจะไดสวนของลําตนที่แข็งและยัง

กระทบกระเทือนตอตนพืชมากเกินไป ทําใหพืชตาย

หรือไมสามารถขยายพันธุ ตองปลูกใหมเปนเหตุให

ตองเสีย คาใชจายเพิ่มขึ้นในฤดูปลูกปตอไป การทํา

หญาแหงทําไดสองวิธีคือการตากหรือผ่ึงแดดใหแหง 

และการใชเครื่องมือชวยทําใหแหง หญาแหงท่ีดีควร

มีความชื้นประมาณ 15% เมื่อเก็บไวจะไมเปนราหรือ

เกิดความรอนจากการหมักซึ่งอาจทําใหเกิดไฟไหม 

จึงควรตากพืชไวประมาณ 2-3 แดด จะไดหญาแหงที่มี

ความชื้นพอดี หลังจากนั้นก็อัดฟอนหรือมัดเก็บไว

ในโรงไวใหกระบือกินในฤดูแลงเชนเดียวกับฟางขาว 

 หญาหมกัหรอืพชืหมกั หมายถงึพชือาหารสตัว

ชนิดตางๆ ที่เก็บรักษาไวในสภาพความชื้นสูงในที่ไมมี

อากาศ การตัดถาใชตนขาวโพด ขางฟาง ควรตัดเมื่อ

พืชติดเมล็ดออนๆ โดยยังมีลักษณะเปนนํ้านมอยู 

เมื่อมีเมล็ดดูจะมีนํ้าสีขาวในในเมล็ดแบบแปงละลาย

นํ้า ถาปลอยใหแกลําตนจะมีกากเพิ่มขึ้น สําหรับหญา

อื่นๆ ควรตัดในระยะที่หญาเริ่มออกดอก เมื่อตัดแลว

ควรหั่นเปนชิ้นๆ ขนาดยาวประมาณ 1 นิ้ว เมื่อนําลง

ถังหรือหลุมตองอัดยํ่าใหแนนเพื่อไลอากาศออกให

หมดหรือเหลือนอย จากนั้นควรใชพลาสติกคลุมแลว

หาวัสดุปดทับใหแนน เพื่อไมใหอากาศหรือนํ้าฝนซึม

เขา หลังจากนั้นประมาณ 3-4 สัปดาหก็เปดใชไดหรือ

จะเก็บไวใชแทนหญาสดในฤดูแลง หญาหมักท่ีมี

คณุภาพดคีวรมสีีเขยีวแกมเหลือง ไมมรีาขึน้ มกีล่ินหอม

ของกลิ่นแอลกอฮอลปนบางๆ ไมใชกลิ่นของพืชเนา 

 อาหารหลักของกระบือไดแกหญาและพืช

ตางๆ แปลงหญาที่ปลูกไวเล้ียงกระบือจะตองมีเนื้อที่

ประมาณ 4-5 ไร/ตัว ขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของ

ดินและชนิดของหญาที่ปลูก หากเปนแปลงหญา

ธรรมชาติจะตองใชมากกวานี้ ทั้งนี้เพราะกระบือ

ที่โตเต็มที่แลวนํ้าหนักประมาณ 400-500 กก. จะกิน

หญาสดเฉลี่ยประมาณวันละ 30-40 กก./วัน 
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 อาหารขน หมายถึงอาหารที่มีความเขมขน

ทางโภชนะอยูสูง โดยเฉพาะโปรตีน และมีเปอรเซ็นต

เยือ่ใยต่ํา เมือ่สัตวกินเขาไปสามารถยอยไดงาย ในการ

เล้ียงกระบอืหากมหีญาอดุมสมบรูณแลวโดยเฉพาะใน

ชวงฤดูฝนไมจําเปนตองใหอาหารขนเลย นอกจากใน

กรณีที่กระบือสุขภาพไมดีหรือในภาวะที่อาหารพืชสด

ขาดแคลนมากเชนในฤดูแลงจงึควรใหเสรมิบาง ยกเวน

ในกรณีการเล้ียงขุนในเชิงธุรกิจ ซึ่งการใหอาหารขน

เสริมจะทําใหกระบือลดการกินหญาลง เมื่อเริ่มให

อาหารขนเสรมิชวงแรกกระบอือาจไมคอยชินกบัอาหาร

จึงไมคอยกิน หลังจากที่แนใจวากระบือเริ่มกินหมดจึง

คอยเพิ่มปริมาณตามที่ตองการหากใหอาหารขนมาก

เกินไปจะทําใหกระบือยอยอาหารหยาบไดลดลง 

จําแนกอาหารขนออกเปน ดังนี้ 

 1) อาหารขนชนิดเดียว ไดแก รํา ปลายขาว 

ขาวโพดบด กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากปาลม 

มันเสน เปนตน 

 2) อาหารขนสําเร็จรูป ใชเลี้ยงเสริมรวมกับ

อาหารหยาบ สามารถนํามาใชเลี้ยงกระบือไดเลย

โดยผูเล้ียงไมจาํเปนตองนาํวตัถดุบิอยางอืน่มาผสมอกี

อาจอยู  ในรูปอาหารผงหรืออัดเ ม็ด ส วนใหญ

ประกอบดวย รํา ปลายขาวหรือขาวโพดบด กาก

ถั่วเหลือง กากถั่วลิสงหรือกากปาล ม ปลาป น

ใบกระถินปน วิตามิน และแรธาตุ 

 3) หัวอาหาร เปนอาหารที่ที่ประกอบดวย

วตัถดุบิทีม่อีาหารโปรตนีสงูผสมกนั เชน กากถัว่เหลอืง 

กากถั่วลิสง ปลาปน วิตามิน และแรธาตุ เมื่อผูเลี้ยงจะ

ใชจะตองนําวัตถุดิบอาหารอยางอ่ืนซึ่งสวนใหญเปน

วัตถุดิบอาหารสัตวที่ใหพลังงานสูงที่สามารถหาไดงาย

ในทองถ่ินมาผสมตามสัดสวนทีผู่ผลิตหวัอาหารกาํหนด

ไว จึงจะไดคุณคาอาหารตามที่ตองการ วัตถุดิบที่นํา

มาผสม เชน รํา ปลายขาว ขาวโพดบด มันเสน เปนตน 

 4) อาหารสําเร็จรูป หรือ ที เอ็ม อาร (TMR : 

Total Mixed Ration) เปนอาหารผสมระหวางอาหาร

หยาบและอาหารขน สามารถนําไปใชในการเลี้ยง

กระบือไดเลยโดยไมตองใหอาหารหยาบ เชนหญาสด

อีก เหมาะสําหรับฟารมที่หาอาหารหยาบยาก 

 ขอขอบคณุขอมลูจากกรมปศสุตัว กระทรวง

เกษตรและสหกรณ
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ภาษาเกษตรประจําฉบับ

 ภาษาเกษตรฉบับนี้เสนอคําวา จุลินทรีย ในระยะหลังเราจะไดยินคําวา จุลินทรีย กันมากขึ้น 

จุลินทรีย มาจากคําวา จุล+อินทรีย คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆ จุลินทรียมีทั้งที่เปนโทษและมีประโยชน

ถาอาหารมีจุลินทรียปนเปอนก็จะทําใหทองเสีย เชน เชื้ออีโคไล เปนตน 

 เชือ้บางชนดิซ่ึงเปนจลิุนทรียชนิดหนึง่ทาํใหเกดิโรคกบัพชื เชน เชือ้ฟวซาเรีย่ม ไฟทอปเทอรา 

พิเที่ยม เปนตน 

 ปจจุบันก็มีเชื้อที่มีประโยชน เชน ไตรโคเดอรมา แกปญหาโรครากเนาโคนเนา ไรโซเบียม 

ตรึงไนโตรเจนในอากาศโดยอยูในปมรากพืชตระกูลถั่ว เมตาไรเซียม ปราบดวงแรดของมะพราว 

บีที ปราบหนอนไดหลายชนิด 

 ส่ิงสําคัญ คือ เราตองเขาใจวาจุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิต ถาเรานําไปใชในสภาพที่ไมเหมาะสม 

เชื้อมีประโยชนก็จะตายไปกอนจะแสดงบทบาท จึงตองเก็บรักษาและใชในสภาพที่เชื้อคงมีชีวิตอยู

ซึ่งสวนใหญจะชอบชื้นและเย็น

โดย......ทิดบวน บางปลามา
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 ปน้ีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันที่ 12 

พฤษภาคม 2560 เปนพธิบีาํรงุขวญัเกษตรกร ใหมกีาํลงัใจ แมแตพระมหากษัตริย 

ยงัทรงเหน็ถงึความสาํคญัของเกษตรกรในการประกอบอาชพี เปนการบอกกลาว

กับคนในแวดวงการเกษตรวาฤดูการเพาะปลูกประจําปมาถึงแลวแมวาเราจะ

เพาะปลูกกันมาตลอดในพื้นที่ชลประทาน 

 พิธีนี้มีพิธีทางพุทธคือ พืชมงคล สวนจรดพระนางคัลแรกนาขวัญเปน

พิธีทางพราหมณ ผลการเสี่ยงทายปนี้ พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทายได ผานุง 5 

คืบ พยากรณวา นํ้าปนี้จะมีปริมาณพอดี ขาวกลาในนาจะไดผลบริบูรณ และ

ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณดี

 ขณะที ่พระโคเพิม่และพระโคพลู เสีย่งทายของกนิ 7 สิง่ ไดแก ขาวเปลอืก 

ขาวโพด ถั่วเขียว งา เหลา นํ้า หญา ปรากฏวาพระโคกินขาว ขาวโพด หญา 

พยากรณวา ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณดี นํ้าทาจะบริบูรณพอสมควร 

ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณดี

 การพยากรณนี้เปนการคาดการณเรื่องตางๆ ซึ่งเกษตรกรควรติดตาม

รายงานอากาศอยางใกลชดิ เทาทีป่รากฏแนวโนมปน้ีฝนมาตรงตามฤดกูาล และ

ตกทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตตนฤดู ซึ่งจะเปนผลดีทําใหมีนํ้าไหล

ลงเขื่อนเก็บกักนํ้าไวใชกันตอไป คาดการณกันวาปลายปฝนจะไมมากเหมือนท่ี

แลวมา ถาเปนเชนนี้ใครจะปลูกอะไรก็ลงมือแตเนิ่นๆ และเตรียมทําแกมลิงสวน

ตัวเก็บกักนํ้าไวใชใหพอเพียง แตเรื่องลมฟาอากาศเปนเพียงการคาดการณ ถึง

เวลาแปรปรวนไมแนนอน ตองคอยติดตามอยางใกลชิด เชนพายุคาดวาปนี้จะมี 

2 ลูก แตถึงเวลาจริงจะเปนอยางไรไมแนนอน 

 ขาวยังคงเปนหลักในพิธีกรรม ปนี้พันธุขาวที่นํามาใช คือ ขาวนาสวน 

จํานวน 8 พันธุ คือ ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1  สังขหยดพัทลุง กข41 กข57 

กข61 กข6 และทับทิมชุมแพ 

 สวนขาวไร มีจํานวน 3 พันธุ ไดแก ดอกพะยอม ซิวแมจัน ลืมผัว 

¾Ñ¹¸Ø¢ŒÒÇ·Õè¤ÇÃÃŒ Ù
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รายละเอียดคุณสมบัติของ
ขาวแตละพันธุมีดังนี้

ขาวดอกมะลิ 105
 - เปนขาวเจาไวตอชวงแสง

 -  เปนขาวตนสูงประมาณ 140-150 เซนติเมตร

 - อายุเกบ็เก่ียวขาวจะออกดอกประมาณวนัที ่20 

ตลุาคม และสุกแกเก็บเก่ียวได ประมาณวันที่ 

20 พฤศจิกายน ของทุกป

 - ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 8 สัปดาห

 - ขนาดเมล็ดขาวกลอง ยาว 7.5 มิลลิเมตร 

กวาง 2.1 มิลลิเมตร หนา 1.8 มิลลิเมตร

 - ลักษณะเมลด็ขาวเปลอืก เมลด็เรยีวยาว กนงอน 

สีฟาง

ลักษณะเดน

 1. มีกลิ่นหอม เมล็ดออนนุมเมื่อนํามาหุงตม

 2. ทนตอสภาพแลง ทนตอดินเปรี้ยวและดินเค็ม

 3. คุณภาพการขัดสีดี เมล็ดขาวสารใส แข็ง มีทอง

ไขนอย

 4. นวดงาย เนื่องจากเมล็ดหลุดรวงจากรวงไดงาย

 5. เปนที่ตองการของตลาด ขายไดราคาดี

ขอควรระวัง

 1. ไมตานทานโรคขอบใบแหง โรคใบสีสม โรคใบ

จุดสีนํ้าตาล โรค ใบไหม และโรคใบหงิก

 2. ไมตานทานแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล

 3. ต นอ อนลมง าย ถ าปลูกในบริเวณท่ีดินมี

ความอุดมสมบูรณสูง

พื้นที่แนะนํา

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน

ปทุมธานี 1
ลักษณะประจําพันธุ

 -  เปนขาวเจา สูงประมาณ 104-133 เซนติเมตร

  - ไมไวตอชวงแสง

  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 104-126 วัน

  - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน กาบใบและปลอง

สีเขียว ใบธงยาว ทํามุม 45o กับคอรวง 

รวงอยูใตใบธง

  - เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง มีขน มีหางเล็กนอย

  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3-4 สัปดาห

  - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.5 x 

2.4 x 1.9 มิลลิเมตร

  - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.6 x 

2.1 x 1.7 มิลลิเมตร

  - ปริมาณอะมิโลส 15-19 %

  - คุณภาพขาวสุก นุมเหนียว มีกลิ่นหอมออน

ผลผลิต

 - ประมาณ 650-774 กิโลกรัมตอไร

ลักษณะเดน

 - ผลผลิตสูง

  - คุณภาพเมล็ดคลายพันธุขาวดอกมะลิ 105

  - ตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล และเพลี้ย

กระโดดหลังขาว

  - ตานทานโรคไหม และโรคขอบใบแหง

ขอควรระวัง

 - คอนขางออนแอเพล้ียจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก 

และโรคใบสีสม

พื้นที่แนะนํา

 - เขตชลประทานในภาคกลาง

สังขหยดพัทลุง
ลักษณะประจําพันธุ

 - เปนขาวเจาไวตอชวงแสงออน

  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 10 กุมภาพันธ 

เมื่อปลูกตามฤดูนาปภาคใต (ปกดํากลางเดือน

กันยายน)

  - ทรงกอตั้ง ใบเขียว
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  - เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง ขาวซอมมือมีสีแดงปน

สีขาว ขาวจากรวงเดียวกันเมื่อขัดสีแลวบาง

เมล็ดมีสีขาวใส แตสวนใหญมีลักษณะขาวขุน

  - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุประมาณ 8 สัปดาห

  - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 9.3 x 

2.1 x 1.7 มิลลิเมตร    

  - เมล็ดขาวกลองมีสีแดง ยาว x กวาง x หนา = 

6.7 x 1.8 x 1.6 มิลลิเมตร       

  - ปริมาณอะมิโลสตํ่า (15±2 %)

ผลผลิต

 - เฉลี่ย 330  กิโลกรัมตอไร

ลักษณะเดน

 - มเียือ่หุมเมล็ดสแีดง ขาวกลองเมือ่หุงสกุนุมเล็ก

นอยสวนขาวซอมมือเมื่อหุงสุกนุม

  - ขาวกลอง มีคุณคาทางโภชนาการสูง จาก

ตัวอยางขาวกลอง 100 กรมั มปีรมิาณไนอะซนิ  

(Niacin) 6.46 มิลลิกรัม ใยอาหาร 4.81 กรัม 

และธาตุเหล็ก 0.52 มิลลิกรัม

ขอควรระวัง

 - ไมตานทานโรคไหม

  - ไมควรปลูกใกลเคียงกับแปลงปลูกขาวขาว และ

ควรแยกเก็บเมล็ดพันธุไวโดยเฉพาะ

พื้นที่แนะนํา

 - พื้นที่ปลูกขาวนาป จังหวัดพัทลุง

กข41
ลักษณะประจําพันธุ 

 - เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง ความสูงประมาณ 

104 เซนติเมตร   

  - อายุเก็บเกี่ยว 105 วัน

  - กอตัง้ ตนแขง็ ใบและกาบใบสเีขยีว ใบธงตัง้ตรง 

คอรวงโผลพนจากกาบใบธงเลก็นอย ยอดเกสร

ตัวเมียสีขาว  

  - เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง เปลือกเมล็ดมีขนสั้น

รูปรางเรียว   

  - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.40 

x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร   

  - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.7 x 

2.2 x 1.8 มิลลิเมตร    

  - ปริมาณอะมิโลสสูง  (27.15%)  

  - คุณภาพการสีดีไดขาวเต็มเมล็ด

  - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ ประมาณ 9-10 

สัปดาห

ผลผลิต

 - ประมาณ 722 กิโลกรัมตอไร่ 

ลักษณะเดน

 - ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพดี ใหผลผลิตเฉลี่ย 722 

กก./ไร สูงกวาสุพรรณบุรี 1 (645 กก./ไร)  และ

ชยันาท 1 (640 กก./ไร)  คดิเปนรอยละ 12  และ 

13 ตามลําดับ แตไมแตกตางจากพิษณุโลก 2 

(719 กก./ไร)

  - คอนขางตานทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล และ

โรคไหม 

  - คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีเปนขาวเจาเมล็ด

ยาวเรียว ทองไขนอย คุณภาพการสีดีสามารถ

สีเปนขาวสาร 100 เปอรเซ็นตได 

ขอควรระวัง 

 - อ อนแอตอโรคขอบใบแหง ไม ควรใส ปุ ย

ไนโตรเจนในระดับสูงเกินไปจะทําใหเกิดโรค

รุนแรง ออนแอตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 

ในเขตจังหวัดนครปฐมและปทุมธานีการ

ปลูกในชวงกลางเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 

จะกระทบอากาศเย็นทําใหผลผลิตตํ่ากวาปกติ

พื้นที่แนะนํา

 - เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทาน 

ภาคเหนือตอนลาง สําหรับเปนทางเลือกของ

เกษตรกรในการปองกันการแพรระบาดของ

เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล  
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กข57
ลักษณะประจําพันธุ

 - เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง

  - อายุเก็บเก่ียว 107-110 วัน (วิธีหวานนํ้าตม) 

117-120 วัน (วิธีปกดํา)

  - ความสูง 115-120 เซนติเมตร

  - มีลักษณะกอตั้ง ลําตนคอนขางแข็ง ใบสีเขียว 

มุมปลายใบตั้งตรง ใบธงยาว 46.5 เซนติเมตร 

กวาง 1.38 เซนติเมตร มุมใบธงตั้งตรง รวงยาว 

25.7 เซนตเิมตร รวงแนนปานกลาง คอรวงโผล

เล็กนอย เมล็ดรวงงาย ขาวเปลือกสีฟางยาว 

10.75 มิลลิเมตร กวาง 2.54 มิลลิเมตร หนา 

2.11 มิลลิเมตร ขาวกลองรูปราง ยาว 7.41 

กวาง 2.23 มิลลิเมตร หนา 1.90 มิลลิเมตร 

ขาวสารยาว 6.98 มิลลิเมตร กวาง 2.04 

มิลลิเมตร หนา 1.79 มิลลิเมตร เปนขาว

อะมิโลสสูง (27.33%)

  - ความคงตัวของแปงสุกอยูในระดับแปงออน 

(การไหลของแปง 92 มิลลิเมตร)

ผลผลิต

 - ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพดี ใหผลผลิตเฉลี่ย 714 

กิโลกรัมตอไร

ลักษณะเดน

 - ศักยภาพการใหผลผลิตสูงถึง 1,169 กิโลกรัม

ตอไร ที่ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี

พื้นที่แนะนํา

 - พื้นที่นาชลประทาน

กข61
ลักษณะประจําพันธุ 

 - เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสงอายุสั้น 87 วัน 

ฤดูนาป และ 96 วัน ฤดูนาปรัง 

 - มลัีกษณะทรงกอตัง้ สงูประมาณ 80 เซนตเิมตร 

ลําตนคอนขางแข็ง ใบสีเขียวเขม มุมปลายใบ

ตั้งตรง ใบธงยาว 34 เซนติเมตร กวาง 1.3 

เซนติเมตร มุมใบธงปานกลาง รวงยาว 24.6 

เซนติเมตร รวงแนนปานกลาง คอรวงโผล

เล็กนอย 

 - เมล็ดรวงงาย ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.54 

มิลลิเมตร กวาง 2.70 มิลลิเมตร หนา 2.13 

มิลลิเมตร 

 - อุณหภูมิแปงสุกตํ่า ขาวเมื่อหุงสุกมีลักษณะ

สีขาวนวล คอนขางรวน แข็ง

ผลผลิต

 - ประมาณ 1,004 กิโลกรัมตอไร

ลักษณะเดน

 - คอนขางตานทานเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล และ

เพลี้ยกระโดดหลังขาว ในเขตจังหวัดพิษณุโลก 

และชยันาท และตานทานโรคไหมในเขตจังหวดั

พิษณุโลก และชัยนาท 

 - คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เปนขาวเจาเมล็ด

ยาวเรียว ทองไขนอย คุณภาพการสีดีมาก 

สามารถผลิตขาวสาร 100 เปอรเซ็นต ชั้น 1 ได

พื้นที่แนะนํา 

  สําหรับใชปลูกในพื้นท่ีเขตนาชลประทานภาค

เหนือตอนลางและภาคกลาง ที่ประสบปญหา

นํา้ทวมซํา้ซาก และระบบชลประทานไมสมบรูณ

กข6
ลักษณะประจําพันธุ
 - เปนขาวเหนียว สูงประมาณ 154 เซนติเมตร
 - ไวตอชวงแสง
 - ทรงกอกระจายเล็กนอย ใบยาวสีเขียวเขม 

ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว
 - เมล็ดขาวเปลือกสีนํ้าตาล
 - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 21 พฤศจิกายน
 - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห
 -  เมล็ดขาวกลอง กวาง x ยาว x หนา = 2.2 x 

7.2 x 1.7 มิลลิเมตร
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 - คุณภาพขาวสุก เหนียวนุม มีกลิ่นหอม

ผลผลิต

 - ประมาณ 666 กิโลกรัมตอไร

ลักษณะเดน

 - ใหผลผลิตสูงและทนแลงดีกวาพันธุ เหนียว

สันปาตอง

 - คุณภาพการหุงตมดี มีกลิ่นหอม

 -  ลําตนแข็งปานกลาง

 - ตานทานโรคใบจุดสีนํ้าตาล

 -  คุณภาพการสีดี

ขอควรระวัง

 - ไมตานทานโรคขอบใบแหง และโรคใบไหม

 - ไมตานทานเพลีย้กระโดดสนีํา้ตาลและแมลงบัว่

พื้นที่แนะนํา

 -  ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทับทิมชุมแพ (กข69)
ลักษณะประจําพันธุ

 - เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง อายุออกดอก 

50 เปอรเซ็นต ประมาณ 106 วัน

 - ลักษณะกอต้ังตรง ความสูงประมาณ 113 

เซนติเมตร ลําตนแข็งมาก ใบสีเขียว ปลายใบ

อยูในแนวต้ัง ใบแกชา ใบธงยาว 43.6 เซนตเิมตร 

กวาง 2.14 เซนติเมตร มุมใบธงตั้งตรง รวงยาว 

28.7 เซนตเิมตร ลกัษณะรวงแนนปานกลาง คอ

รวงสั้น จํานวนเมล็ดดีตอรวง 167 เมล็ด เมล็ด

รวงยาก เปลือกสีฟาง

 - ขาวเปลือกมีความยาวเฉลี่ย 10.17 มิลลิเมตร 

กวาง 2.47 มิลลิเมตร หนา 1.96 มิลลิเมตร

 -  ขาวกลองสแีดง มคีวามยาวเฉลีย่ 7.75 มลิลเิมตร 

กวาง 2.04 มิลลิเมตร หนา 1.74 มิลลิเมตร

จัดเปนขาวเจาเมล็ดยาว รูปรางเมล็ดเรียว 

(อัตราสวนความยาวตอความกวาง 3.80)

ลักษณะทองไขขุ นทั้งเมล็ด คุณภาพการสีดี

ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวรอยละ 49.40

 -  คุณภาพการหุงตมและรับประทานดี โดย

ขาวสารหุงสุกนุม ขาวกลองและขาวซอมมือหุง

สุกนุม ขาวกลองหุงสุกมีสีแดงใสคลายสีของ

ทับทิม (Ruby) ระยะพักตัวของเมล็ด 6 สัปดาห

ผลผลิต

  ประมาณ 797 กิโลกรัมตอไร

ลักษณะเดน

  เปนขาวเจาเยื่อหุมเมล็ดสีแดง ไมไวตอชวงแสง 

ทรงตนเตี้ย ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ด และ

คุณภาพการหุงตมรับประทานดี ขาวกลองหุง

สุกนุม และมีรสชาติดี มีปริมาณสารตานอนุมูล

อสิระฟโนลิกและฟลาโวนอยดสูง และฤทธิต์าน

อนุมูลอิสระสูง

พื้นที่แนะนํา

  แนะนํา ให ปลูก ในพื้น ที่นานํ้ าฝนและนา

ชลประทาน โดยเฉพาะแหลงที่มีความตองการ

ปลูกขาวคุณภาพพิเศษ สําหรับกลุมผูบริโภค

ที่รักสุขภาพ

ดอกพะยอม
ลักษณะประจําพันธุ 

 - เปนพันธุขาวไร ขาวเจาพื้นเมือง สูงประมาณ 

150 เซนติเมตร

  - ไวตอชวงแสงอยางออน

  - อายุเก็บเกี่ยว ถ าปลูกต นเดือนมิถุนายน 

เก็บเกี่ยวปลายเดือนตุลาคม ถาปลูกปลายเดือน

สิงหาคม เก็บเกี่ยวปลายเดือนมกราคม (อายุประมาณ 

145 – 150 วัน)

  - ลําตนเขียว ใบยาว คอนขางแคบ ชูรวงดี 

เมล็ดเรียวยาว

  - ขาวเปลือกสีฟางกนจุด

  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 2 สัปดาห

  - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.3 x 

2.4 x 2.0 มิลลิเมตร
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  - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.3 x 

2.2 x 1.8 มิลลิเมตร

  - ปริมาณอะมิโลส 24%

  - คุณภาพขาวสุก รวน นุม มีกลิ่นหอม

ผลผลิต 

 - ประมาณ 250 กิโลกรัมตอไร

ลักษณะเดน

 - คอรวงยาว เหมาะสําหรับเกี่ยวดวยแกระ

  - ปลูกเปนพืชแซมยางไดดี

  - ตานทานโรคไหม โรคใบจุดสีนํ้าตาล และโรคใบ

ขีดสีนํ้าตาล

ขอควรระวัง

 - ไมต านทานโรคขอบใบแหง และโรคใบวง

สีนํ้าตาล

พื้นที่แนะนํา

 - พื้นที่ขาวไรในภาคใต

ซิวแมจัน
ลักษณะประจําพันธุ

 - เปนขาวเหนียวพันธุ พื้นเมือง สูงประมาณ

110–150 เซนติเมตร

  - ไวตอชวงแสงอยางออน

  - อายเุกบ็เกีย่ว ประมาณปลายเดือนกนัยายนถงึ

กลางเดือนตุลาคม

  - ลําตนและใบสีเขียว ขอตอใบ ขอบใบและเขี้ยว

กันแมลงสีมวง ใบแคบและยาว คอรวงยาว เมล็ดยาว

  - เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง กนจุดสีมวง

  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห

  - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.8 x 

2.7 x 2.1 มิลลิเมตร

  - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.4 x 

2.2x 1.8 มิลลิเมตร

  - คุณภาพขาวสุก เหนียวนุม

ผลผลิต 

 - ประมาณ 456 กิโลกรัมตอไร

ลักษณะเดน

 - ปลูกไดทั้งสภาพไร และสภาพนา

  - ลักษณะเมล็ดยาวเปนที่นิยมของตลาด

  - คุณภาพการสี และการหุงตมดี

  - ตานทานโรคไหมในสภาพธรรมชาติ

  - ทนแลงปานกลาง

ขอควรระวัง

 - ไมตานทานโรคเนาคอรวง

  - ไมตานทานแมลงบั่ว

พื้นที่แนะนํา

 - พื้นที่ขาวไร และขาวนาสวนในภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลืมผัว
ลักษณะประจําพันธุ

 ขาวเหนียวลืมผัว เปนขาวเหนียวที่มีเยื่อหุมเมล็ด

ขาวกลองสีดํา ไวตอชวงแสง อายุเบา เก็บเกี่ยว

ประมาณกลางเดอืนตลุาคม ลกัษณะทรงกอตัง้ ตนแข็ง 

ไมลมงาย ปลองสีเหลืองออน กาบใบและใบสีเขียว 

ล้ินใบสีน้ําตาลออน หูใบสีเหลืองน้ําตาล ใบธงหักลง 

คอรวงยาว รวงคอนขางแนน กลีบดอกระยะออกรวง 

50% มีสีเขียวออน เมื่อระยะนํ้านมกลีบดอกเปลี่ยนสี

เปนแถบสีมวงบนพื้นสีเขียวออน ตอมาเมื่อเขาสูระยะ

แปงแขง็สกีลบีดอกจะเปล่ียนเปนสฟีางแถบมวงดาํ และ

เมื่อขาวระยะสุกแกสีเปลือกเมล็ดเปลี่ยนสีฟางแถบดํา

หรือสีฟางความสูงเฉลี่ย 151 เซนติเมตร นํ้าหนักขาว

เปลือก 10.4 กิโลกรัมตอถัง ขาวเปลือก 1,000 เมล็ด 

หนัก 38.1 กรัม เปลือกเมล็ดสีฟางแถบดํา ขาวเปลือก

ยาว 10.7 มิลลิเมตร หนา 1.9 มิลลิเมตร คุณภาพการ

สีดีไดขาวเมล็ดเต็มและตนขาว 48.2 เปอรเซ็นต 

คณุภาพเมล็ดทางเคมกีารสลายเมลด็ในดางที ่1.4 และ 
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1.7% KOH ต่ํา อณุหภมูแิปงสกุตํา่ อตัราการยดืตวัปกติ 

ระยะพักตัว 5 สัปดาห

ลักษณะเดน

 - เมล็ดมีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะสาร

ตานอนมุลูอิสระรวม สารเหลาน้ี ไดแก แอนโทไซยานนิ

และแกมมา โอไรซานอล กรดไขมันไมอิ่มตัว เชน 

โอเมกา 3 โอเมกา 6 และโอเมกา 9 วิตามิน เชน 

วิตามิน อี ธาตุอาหาร เชน เหล็ก แคลเซียม แมงกานีส

 - ขาวกลองเมื่อหุงสุก มีกลิ่นหอม ลักษณะสัมผัส

เมื่อแรกเคี้ยวจะกรุบ หนึบ ภายในนุมเหนียว

พื้นที่แนะนํา

 สภาพไรที่มีความอุดมสมบูรณของดินดีที่ระดับ

ความสูงประมาณ 400-800 เมตร จากระดับนํ้าทะเล

ปานกลาง

ขอควรระวัง 

 ออนแอตอโรคไหม โรคขอบใบแหง เพลี้ยกระโดด

สีนํ้าตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว

 ขอขอบคุณขอมูลจากกรมการขาว กระทรวง

เกษตรและสหกรณ
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