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ตนไมประจําฉบับ

  
 ไมพุมท่ีออกดอกบานสะพรั่งไปทั้งตนที่ทานกําลังชมอยูนี้มีชื่อวา ชงโค หรืออาจมีชื่ออื่นๆ ตามแตละ
ภูมิภาค เชน เสี้ยวเลื่อย (ภาคใต), เสี้ยวดอกแดง (ภาคเหนือ) บางทานอาจมีความสับสนเมื่อพบเห็นตนไม
ชนิดนี้วาเปนตนอะไรกันแนระหวางกาหลง และชงโค เพราะลําตนและใบมีความคลายกันมาก แตใหดูที่ดอก 
ดอกของชงโคจะมีสีชมพูอมมวง แตดอกกาหลงจะมีสีขาว แตขณะน้ีที่นิยมก็มีกาหลงพันธุดอกสีแดง 
แตขนาดตนจะเล็กกวา 
 ชงโคเปนไมพุมขนาดกลางสูงประมาณ 5-15 เมตร เหมาะสําหรับปลูกเปนไมประดับเพราะทรงตน
ไมใหญโตมากนัก สามารถคุมทรงตนได และเปนไมพุมถึงแมการแตกพุมจะดูเกะกะไปบางแตดูในแงศิลปะ
ก็สวยงามไปอีกแบบ ชงโคออกดอกเกือบตลอดป แตจะออกดอกมากในฤดูหนาว เปนไมชอบแดดจัด ดังนั้น
ควรปลูกในที่ที่ไดรับแสงแดดทั้งวัน ดินปลูกควรเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายที่ระบายนํ้าดี มีความชื้นสูง 
ตนไมตนนี้ ไมคอยมีโรคแมลงรบกวน เหมาะมากสําหรับผูที่ไมมีเวลาดูแล
 ชงโคขยายพันธุดวยการตอนกิ่ง ปกชํา และเพาะเมล็ด หากทานไปเจอตนชงโคตามริมถนนหนทาง  
สามารถเก็บเมล็ดกลับมาเพาะไดนะคะ  หรือทานใดที่มีพื้นที่มากๆ แตไมทราบวาจะปลูกอะไร สามารถปลูก
ชงโค หรือไมยืนตนอื่นๆ ทิ้งไว เมื่อเวลาผานไปตนไมโตขึ้นสามารถขุดขายเปนไมลอมได เดี๋ยวนี้มีผูซื้อมารับ
ซื้อถึงที่เลยคะ และที่สําคัญชวยสรางสีเขียวใหกับโลกใบนี้คะ 

ชงโค
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 เพื่อนแทเกษตรไทยฉบับนี้ขอสงกําลังใจไปยัง

ทุกทานที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไมวาฝนแลง  

นํ้าทวม หมอกควัน หรือแมแตภัยที่เกิดจากมนุษย

ดวยกันเอง ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น เราก็ยังตองอาศัยอยู

ในโลกใบนี้  

 ในยามนีถ้าจะหันหนาเขาหาหลกัธรรม เรากจ็ะ

พบคําตอบในการแกปญหาเสมอ โดยเฉพาะปญหา

ทางสังคม ถาทกุคนเครงครดัในศลีหา ปญหากจ็ะหมด

ไป เพราะถามีศีลมีธรรม สังคมจะนาอยูที่สุด   

 รูโลกใหกวาง สรางโลกใหแคบ ดําเนินชีวิต

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือจะทําอะไรตอง

มีเหตุมีผล มีความพอเหมาะพอดี พอประมาณ และ

สรางภูมิคุมกัน ภายใตความรูคูคุณธรรม รับรองจะทํา

อะไรยอมสําเร็จครับ

 กองบรรณาธิการ
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เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย

แปลงทดลองกึ่งสาธิตเพื่อหาสูตรปุยแปลงทดลองกึ่งสาธิตเพื่อหาสูตรปุย
ที่เหมาะสมสําหรับการผลิตถั่วแระญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับการผลิตถั่วแระญี่ปุน

แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

                            บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

 ถั่วแระญี่ปุน (Edamame) คือ ถั่วเหลืองฝกสดชื่อวิทยาศาสตร : 

Cajanus cajan เปนพืชลมลุก มีทรงพุม ผลเปนฝก มีลักษณะทรง

แบนยาวรี โคงงอเล็กนอย มีขนออนๆ ฝกมีสีเขียว ฝกจะนูนขึ้น มีเมล็ด

โตเรียงกันอยูขางใน เมล็ดไมแกไมออนเกินไป เมล็ดสีเขียว มีรสชาติ

หวานมันกวา เมล็ดใหญกวา นุมกวา มีถิ่นกําเนิดในประเทศญี่ปุ น 

ตอมาไดมีการปลูกกันมากข้ึนในหลายประเทศทั่วโลก ในประเทศไทย

มีปลูกหลายสายพันธุ  มีประโยชนและสรรพคุณทางยาหลายอยาง 

ใชเมล็ดรับประทาน นํามาประกอบอาหารเมนูตางๆ ไดหลายเมนู 

ลาํตนมลีกัษณะกลมๆ มขีนออนๆ สเีขยีว เปนใบประกอบ มกีานใบยาว 

ออกเปนคูสลับกัน มีใบยอยสามใบบนกาน ใบมีลักษณะทรงรี เรียวยาว 

มีกานใบยอยสั้น มีขนออนๆ ใบมีสีเขียว ระบบชอดอกเปนดอกเดี่ยว 

มีลักษณะคลายผีเสื้อ กลีบดอกมีสีมวง 

 การผลิตถั่วแระญ่ีปุ นภายในประเทศไทยสวนใหญ มีพื้นท่ี

สงเสรมิและรับซือ้ผลผลิตทางภาคเหนือตอนลาง และภาคเหนือตอนบน

ของประเทศไทย ผลิตเพื่อสงออกประเทศญี่ปุนเปนหลัก โดยจากขอมูล

พบวา ประเทศญี่ปุนมีความตองการบริโภคถั่วแระญี่ปุนตลอดทั้งป แต

ผลผลิตเพียงพอแครองรับตลาดในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

เทานัน้ จงึตองพึง่การนาํเขาจากตางประเทศ ทัง้ในรูปแบบของถัว่แระสด 

จากไตหวันและเวียดนาม และถ่ัวแระแชแข็งจากไตหวัน ไทย และจีน 

เปนตน โดยลาสุด พบวาในป 2560 ประเทศญี่ปุน นําเขาถั่วแระญี่ปุน

ปริมาณ 75,714 ตัน (มีปรมิาณนาํเขาเพิม่ขึน้ 1.40 %) แหลงนาํเขาสาํคญั 
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ไดแก ไตหวัน จํานวน 31,346 ตัน ไทย จํานวน

20,414 ตัน และจีน 19,762 ตัน (ที่มา : กรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศ, 2561)

 ทางสายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา 

แผนกพัฒนาผลิตภณัฑ ไดทําแปลงทดลองก่ึงสาธติเพือ่

หาสูตรปุ ยที่เหมาะสมสําหรับการผลิตถั่วแระญ่ีปุ น 

ทาํการทดลองในพืน้ทีเ่กษตรกร แปลงผลติถัว่แระญีปุ่น 

เพือ่ศกึษาผลของสตูรปุยทีม่ผีลตอผลผลติและคณุภาพ

ผลผลิตถั่วแระญี่ปุน

ตารางที่ 1 แสดงตํารับและวิธีการทดลอง

ตํารับการทดลอง ระยะเวลาใสปุย สูตรปุย อัตรา กิโลกรัมตอไร

ตํารับที่ 1

อายุ 15 วัน 15-15-15 ดาวแดง 50

อายุ 30 วัน 13-13-21 พรีเมี่ยม 25

อายุ 50 วัน 13-13-21 พรีเมี่ยม 25

รวม 100

ตํารับที่ 2

อายุ 15 วัน 15-15-15 ดาวแดง 50

อายุ 30 วัน 8-24-24 พรีเมี่ยม 25

อายุ 50 วัน 12-12-17 (SOP) 25

รวม 100

ตํารับที่ 3

อายุ 15 วัน 15-15-15 ดาวแดง 50

อายุ 30 วัน 8-24-24 พรีเมี่ยม 25

อายุ 50 วัน 20-8-20 พลังสอง 25

รวม 100

ตํารับที่ 4

อายุ 15 วัน 15-15-15 (SOP) 50

อายุ 30 วัน 13-13-21 พรีเมี่ยม 25

อายุ 50 วัน 12-12-17 (SOP)  25

รวม 100

 - ทําการสุมเก็บตัวอยางดินในแปลงทดลอง เพื่อวิเคราะหโครงสราง และธาตุอาหารในดิน

 - มีการจัดการศัตรูพืช วัชพืช การจัดการนํ้า การดูแลรักษาสภาพแปลงอยางเหมาะสม

 - ทําการเก็บบันทึกขอมูลอัตราการเจริญเติบโต การพัฒนาดอก การพัฒนาฝก เมล็ด องคประกอบ

  ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต
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ผ ลการทดลอง
 ความสูงตน จํานวนกิ่งตอตน และ จํานวน

ขอตอตน  พบวา ตํารับการทดลองที่ 3 การใชปุยสูตร 

15-15-15 ดาวแดง 8-24-24 พรีเมี่ยม และ 20-8-20 

พลังสอง มีลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตนสูงที่สุด

มีความสูงเทากับ 43.6 เซนติเมตร จํานวนกิ่งตอตน

เทากับ 4.4 กิ่ง และจํานวนขอตอตนเทากับ 9.8 ขอ

 จํานวนการตดิฝก และเปอรเซน็ตการติดฝก 

พบวา ตํารับการทดลองที่ 4 การใชปุยสูตร 15-15-15 

SOP 13-13-21พรีเมี่ยม และ 12-12-17 SOP

มีจํานวนการติดฝก และมีเปอรเซ็นตการติดฝกสูงที่สุด

ที่ 3.7 ฝกตอชอ และ 83.8 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

 เปอร เซ็นตนํ้าหนักฝ กดีต อต น พบว า

 ตํารับการทดลองท่ี 3 การใชปุ ยสูตร 15-15-15 

ดาวแดง, 8-24-24 พรีเมี่ยม และ 20-8-20 พลังสอง

มีเปอรเซ็นตน้ําหนักฝกดีตอตน สูงที่สุดเทากับ 80.2 

เปอรเซ็นต

 ขนาดฝก (ยาวฝก หนาฝก กวางฝก) พบวา

ตํารับการทดลองที่ 1 15-15-15 ดาวแดง 13-13-21 

พรีเมี่ยม, 13-13-21 พรีเมี่ยม มีขนาดฝก (ยาว หนา 

กวาง) สูงที่สุดที่ 6.98 เซนติเมตร 1 เซนติเมตร และ 

1.42 เซนติเมตร ตามลําดับ

ตารางที่ 2 แสดงนํ้าหนักผลผลิตตอไร

ตํารับการทดลอง ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กิโลกรัม)

การทดลองที่ 1 2,357.60

การทดลองที่ 2 2,543.20

การทดลองที่ 3 2,610.60

การทดลองที่ 4 2,505.40
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 ผลผลิตตอไร จากการทดลองพบวา ตาํรบัการ

ทดลองที่ 3 แนวทางการใชปุ ยเคมีสูตร 15-15-15 

ดาวแดง 8-24-24 พรีเมี่ยม และ 20-8-20 พลังสอง

มีผลผลิตสูงสุดเทากับ 2,610.60 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมี

ผลผลิตสูงที่สุด รองลงมา คือ ตํารับการทดลองที่ 2 

15-15-15 ดาวแดง 8-24-24 พรีเมี่ยม และ 12-12-17 

SOP มีปริมาณผลผลิตตอไรเทากับ 2,543.20 กิโลกรัม

ตอไร

 จากผลของข อมูลองค ประกอบผลผลิต 

พบวาแนวทางการใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 ดาวแดง

8-24-24 พรีเมี่ยม และ 20-8-20 พลังสอง มีผลตอ

ปริมาณ และองคประกอบผลผลิต มีความเหมาะสม

สําหรับเปนแนวทางในการใชผลิตถั่วแระญี่ปุนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ
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หลักการใชปุยแบบผสมผสาน

 พืชจะเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงเมื่ออยูในส่ิงแวดลอม

ที่ดี ดินมีผลิตภาพสูง (Productive soil) ศัตรูพืชนอย และพืชปลูกที่

มีศักยภาพในการใหผลผลิตสูง สําหรับดินที่มีผลิตภาพสูง คือดินที่มี

ความอุดมสมบูรณสูง ปานกลาง และตํ่า ซึ่งอาจพัฒนาโดยดําเนิน

การใน 2 แนวทาง คือ 1. ใชปุยเพื่อบํารุงดินที่มีความอุดมสมบูรณ

ตํา่และปานกลางใหสงูขึน้ ขณะเดยีวกนัก็ดาํรงสภาพของดินทีม่คีวาม

อุดมสมบูรณสูงไดอยางยั่งยืน และ 2. ใชพันธุพืชท่ีใหผลผลิตดี

พอสมควรในดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง สําหรับความ

สามารถของพนัธุพชืทีม่ลัีกษณะดงักลาว คอืมปีระสิทธภิาพสูงในการ

แสวงหาธาตุอาหารจากดินและใชธาตุอาหารนอยกวาพันธุอื่นแต

เจริญเตบิโตไดตามปกต ิซึง่สืบเน่ืองมาจากระบบรากของพชืดังกลาว 

มีประสิทธิภาพสูงในการดูดอาหารและกระจายธาตุอาหารภายใน

ลาํตนไดด ีรวมทัง้ใชปรมิาณธาตอุาหารในกระบวนการเมทาบอลซึิม

นอยกวาพืชพันธุอื่น เปนตน

 ในปจจุบันมีผูใหความสนใจเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การใชปุย (Fertilizer use efficiency) มากขึ้น โดยเนนการปรับปรุง

วิธีใช ควบคูกับการจัดการดินเพื่อใหปุยที่ใสเปนประโยชนตอพืช

สูงสุด นอกจากนี้ยังพัฒนาการใชสารยับยั้ง (inhibitors) สําหรับเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชยูเรียและปุยแอมโมเนียม รวมทั้งการใชปุย

ชีวภาพที่เพ่ิมไนโตรเจนในดินและเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุ ย

ฟอสเฟต อนึ่งการใชปุยเคมีจะมีประสิทธิภาพสูง เมื่อใชในดินที่มี

สมบัติทางเคมีและฟสิกสดี จึงเนนการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย

เชงิบรูณาการเพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุ สาํหรับนกัปรบัปรงุพนัธุพชื

ก็มีสวนสนบัสนนุ โดยพฒันาพนัธุปลูกซึง่สามารถดดูธาตอุาหารจาก

ดินสวนทีพ่ชือืน่ดดูไดยาก ดงันัน้ความรูทุกดานทีก่ลาวมานีจ้งึมคีวาม

เชื่อมโยงและสงเสริมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุย
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หลักการใชปุย
 หลักการใชปุยแตละประเภท

 เนื่องจากปุ ยมี 3 ประเภท คือ ปุ ยเคมี 

ปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ คํานิยามของการใชปุยจึง

แตกตางกันและวัตถุประสงคของการใช ก็มีประเด็น

ที่แตกตางกันดังตารางที่ 1

 1. การใชปุยเคมี คือ การใหสารประกอบซึ่งมี

ธาตอุาหารพชืรปูทีเ่ปนประโยชน โดยวธีิใดวธีิหนึง่หรือ

หลายวิธีรวมกัน เชน ใสทางดิน ใหทางใบ หรือใหทาง

ระบบชลประทาน (ยงยุทธ, 2547 และ 2549) การใช

ปุ ยเคมีท่ีดี คือ การใหธาตุอาหารซึ่งตรงกับที่พืช

ขาดแคลน ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อใหพืชไดรับธาตุ

อาหารตางๆ ครบถวน แตละธาตุมีปริมาณที่เพียงพอ

และสมดุล จะชวยใหได ผลผลิตสูงและผลผลิตมี

คุณภาพดี และคงความอุดมสมบูรณของดินในระดับดี

เอาไวระยะยาว (Brady and Weil, 2004) 

 2. การใชปุ ยอินทรีย  คือการใสปุ ยที่เปน

อนิทรียสารจากธรรมชาตลิงไปในดนิ เพือ่ใหธาตอุาหาร 

ปรับปรุงดินทางฟสิกส เคมี และชีวภาพ

 3. การใชปุยชีวภาพ คือการใสเชื้อจุลินทรีย

ที่มีประโยชนลงไปในดิน เพื่อใหจุลินทรียเหลานั้น

เพิ่มปริมาณธาตุอาหาร เชน เชื้อไรโซเบียมรวมกับพืช

ตระกูลถ่ัวเพื่อเพ่ิมไนโตรเจน หรือเปล่ียนรูปของธาตุ

อาหารที่ไมเปนประโยชนใหเปนประโยชนตอพืช เชน 

ใชเชื้อราไมคอรไรซาและจุลินทรียละลายฟอสเฟต 

(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการใชปุยอินทรีย ปุยเคมี และปุยชีวภาพในแงตางๆ

การเปรียบเทียบ ปุยอินทรีย ปุยเคมี ปุยชีวภาพ

1. ธาตุอาหารพืชที่ดินไดรับ

จํานวนธาตุ

ปริมาณแตละธาตุ

อัตราการใส (กก./พื้นที่)

ปลดปลอยใหพืชเร็วหรือชา

มาก

นอย

สูง

ชา

นอย

มาก

ตํ่า

เร็ว

นอย

ขึ้นอยูกับชนิดจุลินทรีย

ตํ่า

ปานกลาง

2. ผลตอสมบัติทางเคมีของดิน

CEC

ความจุบัพเฟอร

ผลตกคางดานสภาพกรดดาง

เพิ่ม

เพิ่ม

-

-

-

กรด ดางหรือไมมีผล

 -

-

-

3. ผลตอสมบัติทางฟสิกสของดิน

ความหนาแนนรวม

การเกิดเม็ดดิน

ความชื้นที่เปนประโยชน

การถายเทอากาศ

ลด

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

-

-

-

-

-

-

-

-

4. ผลตอจุลินทรียดิน

แหลงธาตุอาหาร

แหลงพลังงาน

สารอาหาร

สมดุลของจุลินทรียดิน

หลายธาตุ

ใหพลังงาน

กรดอะมิโน

โปรตีน

วิตามินอื่นๆ

ดีขึ้น

บางธาตุ

บางธาตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ดีขึ้น
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ตารางที่ 2 ปุยชีวภาพและผลจากการใช

ปุยชีวภาพ ชนิดของจุลินทรีย ประโยชน

เชื้อไรโซเบียม

สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน

เชื้อราไมคอรไรซา

จุลินทรียยอยฟอสเฟต

แบคทีเรีย

ไซยาโนแบคทีเรีย

รา

แบคทีเรียและรา

อยูในปมรากถั่วและชวยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

มาใหพืชใชประโยชน

ใสในนาขาวและชวยตรึงไนโตรเจนจากอากาศแบบ

อิสระมาใหขาวใชประโยชน

อยูรวมกบัรากพชืและชวยเพิม่ประสทิธภิาพการดูดนํา้

และการดูดใชฟอสฟอรัสของรากพืช

ชวยยอยสลายสารประกอบฟอสเฟตที่ละลายยาก 

ใหอยูในรูปที่รากพืชดูดใชประโยชนได

เปาหมายของการใชปุย
 การใชปุยเคมี ปุยอินทรีย และปุยชีวภาพมี

เปาหมาย 2 ประการ คือ

 1. เพื่อยกระดับความอุดมสมบูรณของดิน 

(Corrective Application) คือ การใสปุยเพื่อยกระดับ

ความอดุมสมบรูณของดินทีต่ํา่หรอืปานกลาง ใหสงูขึน้

ถึงระดับที่ตองการ

 2. เพื่อคงระดับความอุดมสมบูรณของดินที่ดี

เอาไว โดยใสปุยเพื่อชดเชยธาตุอาหารสวนที่สูญหาย

ไปกับการเก็บเก่ียว และกระบวนการตามธรรมชาติ 

รวมทั้งชดเชยอินทรียวัตถุในดินที่สลายไปในรอบปที่

ผานมา

 หากสามารถปฏิบัติได อย างถูกต องและ

ตอเนื่อง รวมกับการอนุรักษดินและนํ้าอยางเหมาะสม 

ดินจะมีผลิตภาพสูงอยางยั่งยืน 

หลักการใชปุ ยแบบผสมผสานหรือเชิง

บูรณาการ
 การใชปุยตางชนิดกันทาํใหไดระบบการจดัการ

ดินที่ดี 2 ระบบ คือ 1) ระบบเกษตรอินทรีย ใชปุย

อินทรียผสมผสานกับปุยชีวภาพ และ 2) ระบบที่ใชปุย

เคมีผสมผสานกับปุยอินทรียและปุยชีวภาพ โดยใชปุย

แตละอยางในชวงเวลาและดวยวิธีการที่เหมาะสมกับ

แตละพืช รวมทั้งการใสวัสดุปรับปรุงดินที่จําเปน 

เพื่อแกไขลักษณะทางเคมีและทางฟสิกสของดิน

บางอยางที่บกพรองใหดีข้ึนไดอีกดวย ทั้ง 2 ระบบมี

องคประกอบที่สําคัญดังตารางที่ 3 



10 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบแนวทางการใชปุยสามแบบ

ปุยและอื่นๆ ระบบเกษตรอินทรีย ระบบผสมผสาน ระบบที่ไมแนะนํา

ปุยเคมี

ปุยอินทรีย

ปุยชีวภาพ

การจัดการซากพืช

การปลูกพืช

ไมใช

ใช

ใช

คืนสูดิน

ระบบหมุนเวียน

ใช

ใช

ใช

คืนสูดิน

ระบบหมุนเวียน

ใช

ไมใช

ไมใช

เผา

เชิงเดี่ยว

 สําหรับการบํารุงดินแบบผสมผสานมีหลัก

ปฏิบัติดังนี้

 1) ปรับปรุงดินทางเคมีดวยสารปรับปรุงดิน 

เชน ใสปูนในดินกรด เพื่อปรับพีเอชใหใกลกลาง ซึ่งจะ

ชวยใหธาตุอาหารเดิมในดินและปุยท่ีใชมีความเปน

ประโยชนสูง

 2) ปรับปรุงสมบัติทางฟสิกส ดวยการใชปุย

อนิทรียรวมกบัการไถพรวนทีเ่หมาะสม เพือ่เอ้ืออาํนวย

ใหรากพืชแผขยายไดดีทั้งแนวราบและแนวดิ่ง

 3) มีการอนุรักษดินและนํ้าอยางเหมาะสม 

ดวยวธิกีารทางพืช เชน ใชระบบปลกูพืชหมนุเวยีน และ

ปลกูพืชคลมุดนิ รวมกบัวิธกีารเชิงกล เชน การไถพรวน

ตามแนวระดบั และใชมาตรการอ่ืนๆ ตามความจาํเปน 

เพื่อลดการสูญเสียดินและนํ้า

 4) ใชปุยเคมีเพื่อเสริมธาตุอาหารบางธาตุท่ี

ยังไมเพียงพอ ชวยใหความอุดมสมบูรณของดินสูง 

เหมาะกับความตองการของพืชที่ปลูก

 5) ใชปุยชวีภาพ เพือ่ใหจลิุนทรียเหลาน้ันเพิม่

ปริมาณธาตอุาหาร หรือเปล่ียนรูปของธาตอุาหารท่ีไม

เปนประโยชนตอพืช ซึ่งจะชวยลดอัตราการใชปุยหรือ

ลดการใชปุยเคมีบางธาตุได 

 ที่มา : ปุยเพื่อการเกษตรยั่งยืน, 2551
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จองอะไรกันที่บอสราง
 ช่ือเร่ืองอาจจะทาํใหแปลกใจกนั จองทีว่าน้ีกค็อืรมน่ันเอง

คะ ผูเขียนไดมีโอกาสไปเชียงใหมในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 

ชวงนี้อากาศกําลังเย็นสบายในชวงเชา แตพอสายมาแดดเริ่ม

รอน ในหนึ่งวันจะไปไหนดี ความคิดพลันขึ้นมาในหัว บอสรางละ

กัน คนสวนมากชวงนี้จะชอบไปเที่ยวตามธรรมชาติ แตเราพวก

สวนกระแส อยากสมัผัสชวีติของคนเชยีงใหม และเปนการกระจาย

รายไดสูชุมชน เมื่อไปถึงที่นั่น เนื่องจากเปนวันธรรมดา จึงทําให

บรรยากาศเงียบมาก คนมาเดินกันนอย แตเมื่อมองเขาไปลึกๆ 

กลบัสัมผัสถงึความสงบ อบอุน ของคนในชมุชนความคิดสรางสรรค

 รานแรกที่เขาไปคือ “บานหัตถกรรมบอสราง” เปนราน

ขนาดใหญทีข่ายสินคาหลากหลาย เชน หมวก รม กําไลขอมอื เสือ้ 

โคมไฟ ส่ิงท่ีผูเขียนชื่นชอบคือ จอง หรือที่รูจักกันวารมนั่นเอง 

เพราะสีสันสวยงามสะดุดตา นอกจากจะใชกันแดดแลว ผูเขียน

ชอบนําไปตกแตงบาน หลังจากเดินซื้อของเสร็จแลว ไมรอชา 

มุงหนาไปยังแหลงผลิตทันที น่ันก็คือ “ศูนยอุตสาหกรรมทํารม” 

ทุกทานคงทราบวิธีการทํารม ผานทางรายการตางๆ ทางทีวี 

ทางยูทูป และอินเทอรเน็ต กันบางแลว วาตองผานกรรมวิธีอะไร

บาง แตความรูสึกจะตางไปหากคุณไดมาสัมผัสกับสถานท่ีจริง 

ของจริง กับอากาศที่เย็นสบาย ยากที่จะบรรยาย 

 เมื่อเดินเขาไปจะผานหองโถงกวางใหญ ตื่นตาตื่นใจกับ 

สินคาที่วางจําหนายใหกับผูมาเยือน มีทั้งเสื้อผา รม พัด ภาพวาด

ผานกระดาษหรอืแมแตวาดลงผาไหม และสนิคาอืน่ๆ อกีมากมาย 

มีหองบอกเลาความเปนมาของสถานที่แหงน้ี เมื่อเดินไปยังดาน

หลังมองไปยังสนามหญาทีอ่ยูตรงหนา บริเวณอาคาร ทีอ่ยูรอบๆ 

ทองไปในโลกกวาง
โดย.......นกกางเขน
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สนามหญา ทําใหผูเขียนรูสึกถึงความเรียบงาย ความ

สามัคคีของคนในชุมชน มีการแสดงขั้นตอนการทํารม

อยางละเอียด เริ่มจากการนําไมกระทอนมากลึงหัว

ตุม และจิก (ยอด) รม ไปสิ้นสุดที่การระบายสีรม 

ไดสมัผสัถงึความสขุและรอยย้ิมของลงุๆ ปาๆ พ่ีๆ ผาน

จองหรือรมเหลานี้ บอกไดเลยวาน่ีเปนการเท่ียวเมือง

เชียงใหมแบบละเอียด ประทับใจมีความสุขจนบอก

ไมถูกเลยทีเดียว

 หากใครมาเชียงใหม เชิญชวนสัมผัสกับ

ความสุขไดที่บอสราง อําเภอสันกําแพง การเดินทาง

งายมากคะ จากตัวเมืองเชียงใหมตามถนนสาย

เชียงใหม-สันกําแพง 9 กิโลเมตร จะมีทางแยกซายมือ

เขาบานบอสราง แตถาใครอยากสรางความตางดวย

การน่ังรถโดยสารสองแถว สายเชียงใหม-สันกําแพง 

นั่งไปจนถึงทางแยกจะเห็นปายใหญตรงแยกเขียนวา 

“ศนูยทาํรมบอสราง” ใหลงตรงทางแยกแลวเดนิขามฝง

ไปยังอาคารศูนยทํารม บอกไดเลยวาสนุกมากคะ 
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ขาวควรรู

นาโนเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพสารสกัด
ใบหมี่แกผมรวง
 สมุนไพรคืออีกหนึ่งจุดแข็งของประเทศไทย 
แตยังจําเป นต องมีการนําเอาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีเขามาชวย ตอยอดภูมิปญญาชาวบาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพลดขอจํากัดและเพิ่มมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย
 และโครงการวิจัย “อนุภาคสารสกัดใบหมี่และ
บัวบกสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง” ก็เปนอีกหนึ่ง
ตัวอยางของการใชนาโนเทคโนโลยีในการพัฒนา
ตนแบบ “แชมพู ครีมนวดผม และแฮรโทนิค” จาก
สารสกัดใบหมี่สมุนไพรธรรมชาติที่ใชทั่วไปในการผลิต
แชมพูของภูมิปญญาชาวบ าน
 “ดร. มัตถกา คงขาว” นกัวิจยัจากหองปฏบิตัิ
การทีมวิจัยเวชศาสตรนาโน ศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ (นาโนเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปดเผยวา จากการ
ศึกษาเบื้องตนของฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบหม่ี 
พบวา มคีวามสามารถในการกระตุนการเจรญิของเซลล
รากผม
 แต สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยแมจะมี 
คณุสมบติัดมีาก แตเมือ่นาํมาทาํผลติภณัฑมกัมปีญหา
เรื่องความคงตัว เนื่องจากความไมเสถียรของสารสกัด 
ทําใหเกิดการตกตะกอน เปลี่ยนสี หลังจากการผลิต 
รวมถึงอาจติดเชื้อทําใหผลิตภัณฑเสียหายได

 ทีมวิจัยจึงใชนาโนเทคโนโลยีในการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากสารสกัดใบหมี่ และเพิ่มสมบัติการ
ตานการอักเสบของผิวหนัง ซึ่งเปนอีกสาเหตุหนึ่งของ
อาการผมรวง ดวยการผสมสารสกัดจากใบบัวบก
 โดยมีการพัฒนาอนุภาคลิโพนิโอโซมของสาร
สกัดใบหมี่ บัวบก และใบหมี่ผสมบัวบก ซึ่งเปนการหุม
สารสกัดสมนุไพรดงักลาวดวยอนุภาคนาโน ทาํใหความ
คงตัวเพิ่มสูงขึ้น ลดปญหา สี กลิ่น การตกตะกอนที่ไม
ถูกใจผูใช รวมถึงเพ่ิมประสิทธภิาพในการกระตุนรากผม
 ทั้งนี้ ผลจากการทดสอบในระดับหองปฏิบัติ
การกับเซลลผิวหนังและเซลลรากผมพบวา มีฤทธิ์ใน
การกระตุนการเจริญเติบโตของเซลลรากผมไดดีเทียบ
เทากับยารักษาอาการผมรวงที่มีอยูในทองตลาด และ
ลดการอักเสบในเซลลรากผม
 “เราเลอืกใชสารสกดัสมนุไพร 2 ชนดิ ใหมา
ทํางานสงเสริมกัน ทั้งใบหมี่ที่ชวยกระตุนเซลล
รากผม และใบบัวบกที่ชวยลดการอักเสบผิวหนัง 
สาเหตหุนึง่ของผมรวง โดยกระตุนเซลลรากผมไดดี
กวา 20-30% เมื่อเทียบกับสารสกัดแบบดั้งเดิม”
 นักวิจัยบอกวา หลังจากพัฒนาใหสารสกัด
มีความคงตัว โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงของสี ไมมีการ
เจริญของเชื้อ มีคา pH ท่ีเหมาะสมกับเครื่องสําอาง 
และมีการกระจายตัวท่ีดีในสูตรตํารับแลว ไดผาน
การทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัคร และมีการ
พัฒนาเปนตนแบบแชมพู ครีมนวดผม และแฮรโทนิค 
พรอมยื่นจดทรัพยสินทางปญญา

 ในแตละชวงเวลามีขาวคราวในแวดวงการเกษตรมากมาย
หลายขาว ฉบับนี้เราขออนุญาตหยิบยกขาวท่ีเกษตรกรควรทราบ
มานําเสนอ เพื่อเปนวิทยาทานแกเกษตรกรทุกทาน
 จากพืชที่คนไมคอยคุนเคยนัก คือ ใบหมี่ และลูกซัด ซึ่งตองขอ
ปรบมือใหกับนักวิจัยของไทยที่ทํางานปดทองหลังพระเพื่อเกษตรกร
มาโดยตลอดดังนี้ครับ



14 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 ปจจุบันอยูระหวางการทดสอบทางคลินิก ซ่ึง
คาดจะแลวเสร็จพรอมถายทอดใหกับผูประกอบการ
ที่สนใจในชวงตนป 2563

จากลูกซัดเรงน้ํานมพัฒนาสูเซรั่มบํารุงผิว
 หลังบริษัทเอกชนไดนําลูกซัดมาใหศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ทําการ
พัฒนาแปรรูปเปนแคปซูลเรงนํ้านมใหมารดาหลัง
คลอดบุตร แตหลังแปรรูปไดสําเร็จ สังเกตเห็นคนงาน
ลางทาํความสะอาดเครือ่งบดเมลด็ลกูซดั ผวิมอืมคีวาม
ละเอียดและนุมนวล ดวยความสงสัยใครรูวาในลูกซัด
มีสารชนิดใด มีผลกับสภาพผิว กลุมวิจัยการหอหุม
ระดับนาโน ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
และเวชสําอาง นาโนเทค จึงวิจัยศึกษาสารสําคัญ
ในลูกซัด

 น.ส.วลีวัลย เอกนัยน ผู ช วยวิจัยอาวุโส 
กลุมวิจัยการหอหุมระดับนาโน เผยถึงผลการศึกษา
พบวาในลูกซัดมีสารรูติน (Rutin) ช วยยับยั้งการ
เสื่อมสลายคอลลาเจน ชวยใหผิวมีความชุ มชื้น 
ซอมแซมผิวที่เสื่อมสภาพเทียบเทากับโปรตีนไหม 
(Sericin) ที่มีอยูในกาวไหม
 “ลูกซัดจะแบงเปน 2 เกรด ถานํามาใชในกลุม
เครื่องเทศประกอบอาหาร ตองใชลูกซัดท่ีมีอายุการ
ปลูกถึงระยะเก็บฝกที่อายุ 3-4 เดือน และลูกซัดเกรด
ที่นํามาทํายา จะเก็บฝกอายุ 6 เดือน เพราะเปนระยะ
ที่เมล็ดลูกซัดจะมีปริมาณสารรูตินเขมขน เมล็ดลูกซัด
ที่แกจัด 1 กก. นํามาสกัดดวยเอทานอล ในระยะเวลา 
15 วัน จะไดปริมาณสารรูติน 70 กรัม”
 น.ส.วลวีลัย บอกอีกวา เพือ่ใหอนภุาคสารสกดั
มีความคงตัวในสภาพอุณหภูมิหอง เพ่ิมประสิทธิภาพ
การออกฤทธิ ์ชะลอการปลดปลอยสารสาํคญัขณะเกบ็
ในบรรจุภัณฑ ทีมวิจัยจึงนําเทคโนโลยีนาโน-เอนแคป
ซเูลชนั (Nano-encapsulation) มาชวยทาํหนาทีก่กัเกบ็สาร
สําคัญในรูปอนุภาคลิโพนิโอโซม ชวยในการยับยั้งเอน
ไซมคอลลาจีเนส จากนั้นนํามาผสมกับสวนผสมชนิด
อื่นๆ แปรรูปเปนเซรั่มบํารุงผิว
 เมื่อนําไปใหกลุ มอาสาสมัคร รพ.ภูมิพล
อดุลยเดช และศูนยวิจัยพัฒนาและทดสอบเวชสําอาง 
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลัยรงัสิต ทดสอบระยะเวลา 
30 วัน ผลการตรวจสอบสภาพผิวดวยเครื่องวัดความ
ยืดหยุนผิวหนัง (ELASTICITY) พบวาไมเกิดการระคาย

เคอืง สภาพผิวมคีวามชุมช้ืนเพิม่ขึน้ 
และเพือ่เพิม่มลูคาพฒันาผลติภณัฑ
ใหม ซึ่งยังไมมีที่ใดผลิตมากอน ทีม
วิจัยจึงยกระดับการผลิตจากหอง
ปฏิบัติการวิจัยสู การผลิตเซ ร่ัม
ที่มีเนื้อบางเบา ในโรงงานตนแบบ
ผลติอนภุาคนาโน และเคร่ืองสาํอาง 
ศูนย นาโนเทคโนโลยีแห งชาติ 
ภายใตแบรนดเฮอรบิสตา เซรั่ม 
(HERBISTHA Serum) 
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 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) รวมกบัรานคาตามจงัหวดัตางๆ จดักจิกรรมขายหนาราน 

พรอมทั้งใหขอมูลทางวิชาการดานการใชปุย และมอบรางวัลใหกับเกษตรกรที่มารวมงาน

¡Ô¨¡ÃÃÁÃŒÒ¹¤ŒÒ

 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
จัดงานขายรวมกับรานปลาทองเคมีเกษตร จ.กาญจนบุรี

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562
จัดงานขายรวมกับรานบุรีรัมยโชคศักดิ์ชัย 

อ.สตึก จ.บุรีรัมย

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562
จัดงานขายรวมกับรานไพบูลยเคมีกิจ 
ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน
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วันที่ 20 กันยายน 2562 
จัดงานขายรวมกับราน H.M. อะโกรเทรด อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

วันที่ 23-24 กันยายน 2562
จัดงานขายประจําป ณ รานแสงเพชร สาขาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรมประมาณ 600 ทาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
รวมกับ บจก.ศรีโชติสุรินทร จ.สุรินทร โดยมีรานคา

รับชวงเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 15 รานคา

¡Ô¨¡ÃÃÁÃŒÒ¹¤ŒÒÃÑºª‹Ç§
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  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับรานคาในจังหวัดตางๆ จัดประชุมเกษตรกรเพื่อ

ใหความรูทางวิชาการดานการเกษตร และใหความรูเรื่องการใชปุยกับพืชที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่นั้นๆ 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
ณ บานโนนมะงา อ.ทามวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย เกษตรกรเขารวมกิจกรรม 50 ทาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ณ บานโพนเงิน ต.สะแก อ.ทามวง จ.บุรีรัมย

เกษตรกรเขารวมกิจกรรม 40 ทาน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
รวมกับรานแกวมณีการเกษตร 
ณ วัดบุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

เกษตรกรเขารวมกิจกรรม 100 ทาน
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 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ณ บานบิง ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย 

เกษตรกรเขารวมกิจกรรม 40 ทาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ณ บานใหม ต.สามแวง อ.หวยราช จ.บุรีรัมย 

เกษตรกรเขารวมกิจกรรม 30 ทาน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ รานสมชิดการเกษตร 
อ.ตาพระยา จ.สระแกว

เกษตรกรเขารวมกิจกรรม 52 ทาน
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 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีขาวศรีแสงดาว รวมกับ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี 
จัดกิจกรรมประชุมเกษตรกร เรื่อง “การใชปุยอยางถูกวิธี” ใหกับหัวหนากลุมนาหยอดศรีแสงดาว ณ หองประชุม 
หจก. ศรีแสงดาว อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
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วันที่ 29 สิงหาคม 2562
ณ วัดทุงชาง รวมกับรานสําเร็จเศรษฐกิจ ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี เกษตรกรเขารวมกิจกรรม 65 ทาน

วันที่ 8 กันยายน 2562
รวมกับสหกรณการเกษตรบางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

โดยจัดงานทั้งหมด 4 จุด คือ สุเหราตึกคลองหา
สุเหราคลองสิบสี่ สุเหราเขียวคลองสิบหา และวัดไผ

ดําเจริญศุข เกษตรกรเขารวมกิจกรรม 220 ทาน
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กิจกรรมบริษัท
กิจกรรมบริษัท
กิจกรรมบริษัท
กิจกรรมบริษัท
กิจกรรมบริษัท
กิจกรรมบริษัท
กิจกรรมบริษัท
กิจกรรมบริษัท โครงการอบรมเกษตรกรเรื่อง 

“มาตรฐานการผลิตขาวไทยสูความยั่งยืน”

 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สํานัก

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รวมกับ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 

(มหาชน) ผู ผลิตและจําหนายปุยเต็มสูตร 

ตราหวัววั-คนัไถ จัดโครงการอบรมเกษตรกร

เรื่อง “มาตรฐานการผลิตขาวไทยสูความ

ยั่งยืน” ใหกับเกษตรกรผู ปลูกขาวในเขต

จังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลเคียง โดยมุงเนนการสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ เก่ียวกับการใชปุยเคมีอยาง

ถูกวิธี และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการปลูกขาว เพื่อใหไดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตรงกับความตองการ

ของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนการสรางรายที่ดีใหกับเกษตรกร ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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 นายกองเอก เปลงศกัดิ ์ประกาศเภสชั ทีป่รกึษาอาวโุส และนายสรุวิชญ เจยีรพงษ ผูจดัการทัว่ไป สายงานวางแผน
องคกร บรษิทั ไทยเซ็นทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) เขาแสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสครบรอบ 99 ป วันคลายวันสถาปนากระทรวง
พาณิชย และมอบเงินบริจาคจํานวน 50,000 บาท ในการสมทบทุน “มูลนิธิวิสสุกรรม” โดยมีนางสาวอุรวี เงารุงเรือง 
รองปลดักระทรวงพาณิชยดานบรหิาร หวัหนาศนูยปฏบิตักิารตอตานการทุจริต และนายพทิกัษ อดุมวชิยัวฒัน หวัหนาผูตรวจ
ราชการกระทรวงพาณิชยเปนตัวแทนรับมอบ เพื่อเปนทุนการศึกษาแกลูกหลานของขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด
กระทรวงพาณิชย  

 นายกองเอก เปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส พรอมผูบริหารและพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 
(มหาชน) เปนตัวแทนมอบทุนการศึกษาประจําป 2562 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียนของโรงเรียนวัดละมุด 
(ร.ส.พ.ราษฎรบํารุง) และโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเปนเงินจํานวน
ท้ังสิ้น 300,000 บาท โดยมุงหวังใหเยาวชนไทยไดนําความรูและความสามารถ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอท้ังตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตอไปในภายภาคหนา กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเปนกิจกรรมตอเนื่อง และจัดขึ้นในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เปนประจําทุกป

 ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ รวมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิวิสสุกรรม 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ป วันคลายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย “วันพาณิชย” ป 2562

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนทุนการศึกษาอยางตอเนื่อง 
สงเสริมเยาวชนไทยใหเติบโตเปนกําลังสําคัญของชาติ



23เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย 23เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย
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 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 
ผูนําดานการผลิตและจําหนายปุยเอ็นพีเค คอมปาวด 
ที่มีคุณภาพสูงและเป นที่นิยมของเกษตรกรใน
ประเทศไทยภายใตเครือ่งหมายการคา ตราหวัวัว-คันไถ 
ตราเด็กนอย ตราสิงห และตราทีซีซีซี จัดโครงการ
คนหาตวัแทนบริษทัฯ เพือ่สรางแบรนดแอมบาสเดอร
รุนแรก โดยมุงหวังใหโครงการนี้สามารถขับเคลื่อน
บุคลากรในองคกรใหเกิดกระบวนการเรียนรู สราง
ความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจปุยเคมี และรับทราบความ
ตองการของเกษตรกร เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุง
คุณภาพสินคา และบริการของบริษัทฯ ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา เพือ่กาวสูวิสยัทัศน
การเปน “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร” ไดในอนาคต

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ชูแนวคิดสรางแบรนดแอมบาสเดอร
รุนแรกขับเคลื่อนบุคลากร มุงสูวิสัยทัศน “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร”

 นําทีมโดยคุณโยชิฮิโระ ทามูระ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ พรอมผูบริหารและพนักงาน
จิตอาสา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและรวมรับประทานอาหารกับคุณครูและ
นกัเรยีน พรอมมอบของใช อปุกรณกฬีาใหแกโรงเรยีนบานปาไมพระฉาย หลงัจากนัน้ไดเดนิทางเขาไปทาํฝายชะลอนํา้ท่ีอทุยาน
แหงชาตินํ้าตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการ TCCC รวมใจสรางฝายชะลอนํ้านั้น บริษัทฯ มุงหวังใหพนักงานมีสวนรวม 
เพื่อชวยกันรักษาแหลงน้ําใหแกเกษตรกรไทย โดยมีเจาหนาที่จากอุทยานแหงชาติฯ มามอบความรูและคําแนะนําในการสราง
ฝายชะลอนํ้าที่ถูกตองใหแกทุกคนอีกดวย

 เก็บตกภาพกิจกรรมดีๆ จากโครงการ TCCC รวมใจสรางฝายชะลอนํ้า 
และ TCCC ปนนํ้าใจ มอบความหวงใยใหนอง ปที่ 2



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

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 
เขารวมงานทางดานวิชาการกับหนวยงานตางๆ ดังนี้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

รวมจัดบูธประชุมวิชาการ ดินและปุย ครั้งที่ 6 

ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

โครงการปลูกหญาแฝกจังหวัดสุพรรณบุรี ม.3 ต.ปากนํ้า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 200 ทาน

งานวิชาการงานวิชาการงานวิชาการ



25เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

á»Å§ÊÒ¸Ôµ
 บรษัิท ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน)  รวมกบัเกษตรกรเจาของพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม 
จัดทําแปลงสาธิตในสวนลําไย  เมื่อเจาหนาที่ไดไปติดตามผลการทดลอง จึงมอบปุยเต็มสูตร
ตราหัววัว-คันไถใหกับเกษตรกรไวใชประโยชนตอไป

คุณจินตนา เปงใจ
ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม รวมทําแปลงสาธิตลําไย

โดยใสปุยสูตร 15-15-15 ตราทีซีซีซี จํานวน 13 ไร

คุณบัวแกว สุภาใจ
ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม รวมทําแปลงสาธิตลําไย

โดยใสปุยสูตร 15-5-20 ตราทีซีซีซี จํานวน 5 ไร

คุณพิทักษ อินตะวงค
ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
รวมทําแปลงสาธิตลําไย
โดยใสปุยสูตร 15-5-20 ตราทีซีซีซี จํานวน 50 ไร

คุณพิสมัย ไชยวงค
ต.บานแอน อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม

รวมทําแปลงสาธิตลําไย
โดยใสปุยสูตร 15-5-20 ตราทีซีซีซี

จํานวน 31 ไร



26 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ÇÔ¨ÒÃ³¡ÒÃà¡ÉµÃ

 จากปญหาน้ําแลงน้ําทวมที่ผานมาทําใหผมนึกยอนอดีต 

เม่ือคราวนํ้าทวมใหญป 2554 ซึ่งทุกคนคงยังจําไดดี ในตอนนั้น

ผมพูดวา ถามองในแงดีคือประเทศไทยจะไดเอาจริงเอาจังกับการ

วางแผนเร่ืองน้ําทัง้ประเทศกันสักท ีแถมสําทบัวา เทียบระหวางการ

วางแผนเรื่องนํ้าทั้งประเทศ ทั้งระบบ ถาทําสําเร็จกรุงเทพฯ ก็ไม

จําเปนตองสรางรถไฟฟามากมายหลายเสนทาง ซ่ึงใชงบประมาณ

มากมายเพราะกรุงเทพฯ จะหลวมไปเอง เนื่องจากเมื่อมีแหลงนํ้าก็

จะไมมีใครมาแออัดกันอยูในกรุงเทพฯ ทุกคนไมมีใครอยากทิ้งบาน

มาแน แตจะเพาะปลูกทํากินมีความสุขตามสภาพกับครอบครัว

เสียดายที่สิ่งที่พูดดีๆ ไมเกิดเพราะงบประมาณทุมไปสรางรถไฟฟา

กันหมด 

 ถึงเวลาน้ีเพิง่ตืน่จากการหลับใหล เพิง่จะเร่ิมมาพดูวาจะวาง

ระบบนํ้าทั่วประเทศ เสียดายเวลาที่ผานมา 5 ป มีอํานาจเบ็ดเสร็จ

ถาทําตอนนั้นจะงายมาก แตก็ไมเปนไรชาไป 5 ป ดีกวาไมทํา 

 ผมกข็อเสนอตามความคดิผมวา สิง่ท่ีควรทาํคอื ทกุภาคควร

มีแกมลิงใหญ คือทะเลสาบประจําภูมิภาค เชน บึงบอระเพ็ด ควรได

รับการปฏิรูป ใครอยากไดดินก็มาขุดไป แตเราจะไดความลึก ความ

กวาง เกบ็นํา้ไวใชยามแลง มแีหลงรบันํา้ในฤดนูํา้หลาก แมนํา้ทกุสาย

ควรไดรับการบูรณะ ฟนฟู

โดย ทิดบวน บางปลามา
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 จากแมนํ้าตาย คือ ตื้นเขิน ถูกบุกรุกจนแคบ 

เปนแมนํ้าที่มีความลึก และกวาง ผานอบต.ไหน ก็ให

ขดุลอกเอาดนิมาโปะชายตลิง่ แลวปลกูปาไปเลยจะเกดิ

ปาริมแมนํ้า เชน ปาปง ปาวัง ปายม ปานาน ปาทาจีน 

ปาแมกลอง ฯลฯ ฝนตกลงมาจะมีใบไมรองรับ ดินมี

รากเกาะจับไว จะไดปาตลอดลํานํ้า แมวาจะทําให

แมนํ้าลึกและกวางแลว ก็ยังมีขอจํากัดจึงควรใหแมนํ้า

แตละเสน เปนแมน้ํากางปลา หรอืพวงองุน คอื มแีมนํา้

ขดุแยกออกไปสองขางทาง เพือ่แบงเบานํา้และกระจาย

นํ้า เชน ลํานํ้ามูล หนานํ้านํ้าลน หนาแลงไมมีนํ้า 

แมนํ้ากางปลา

แมนํ้าพวงองุน

 ควรสนับสนุนใหเกิดแกมลิงประจําจังหวัด 

ประจาํอาํเภอ ประจาํตาํบล ประจาํหมูบาน หรอืแมแต

แกมลิงส วนตัว หากชาวบานขุดบอเล็กบอนอย

กันมากๆ จะชวยเรื่องระบบนํ้าไดมากทีเดียว ซ่ึงบอ

เหลานี้ชาวบานสามารถหารายไดจากบอไดอีกดวย 

เชน ปลูกพืชริมบอ ชายบอ หรือแมแตปลูกพืชนํ้าใน

บอเลี้ยงปลา เปนตน

 การสรางถนนทุกคร้ังตองมีการสรางถนนนํ้า

ขนานไปดวยเสมอ หนาแลงอาจไมมีนํ้า แตหนานํ้าจะ

เปนทางเดินของนํ้า ถนนตองมีทอลอดเปนระยะ 

แทนที่ถนนจะกลายเปนฝาย หรือสิ่งการกีดขวางทาง

ไหลของนํ้า 
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“น้ํามาขอใหน้ํารีบไป 

กอนไปเก็บไวใชบาง” 

คําพูดนี้คงพอใหเห็นภาพของวิถีของนํ้า

 การตัดทางเดินของนํ้าที่ยาวไกล เพื่อรนระยะ

ทางของนํ้ากอนลงทะเลก็เปนอีกสิ่งที่ควรทํา ถาทําได 

และไมทําใหชาวบานเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดิน 

 ที่ สําคัญ คือ การปลูกปาทุกหยอมหญา 

ดวยการสงเสริมการปลูกปาเล็กปานอย ตั้งแตในวัด 

ในโรงเรียน ในบาน และตามที่สาธารณะตางๆ 

 เมื่อนํ้ าคือสิ่ งจํ า เป นสําหรับชีวิตมนุษย  

มนุษยจึงควรเห็นคุณคา และมีนํ้าใจที่จะใหที่อยูกับนํ้า 

ทําถนนใหนํ้าเดินทาง ฯลฯ ก็ลองคิดกันดูเถิด

หมดเวลาที่จะคิด คิดแลวตองลงมือทําทันที
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ภาษาเกษตรประจําฉบับ

หนใูนนา
 ภาษาเกษตรฉบับนี้เสนอคําวา หนูนา ซึ่งหมายถึงหนูที่อยูในนา ที่ทําลายขาวของชาวนา ซึ่งมี

อยูหลายชนิด คือ หนูพุกเล็ก หนูพุกใหญ หนูนาเล็ก หนูนาใหญ หนูหริ่งหางยาว หนูหริ่งหางสั้น หนูบาน

ทองขาว 

 เม่ือนํ้าทวมที่อุบลราชธานีท่ีผานมา มีบางทานโชคดีแตมีโชคราย คือที่คนอ่ืนนํ้าทวมกันหมด 

แตที่ตัวเองไมทวมจึงปลูกขาวได แตไมไดขาวเพราะบรรดาหนูท่ีขาดแคลนอาหารลงรุมกินขาวในนา

และกัดกินตนขาวจนเสียหายหมด โชครายกวานั้นคือไมเขาเกณฑชวยเหลือในแงผูประสบภัยนํ้าทวม 

ตองขอเรือ่งการระบาดของศตัรพูชื ทีจ่รงินาจะพจิารณาใหไดรบัความชวยเหลอืในฐานะผูประสบอทุกภยั

ไดเหมือนกัน เพราะปญหาที่เกิด เกิดจากอุทกภัย จึงถูกหนูทําลายอยางรุนแรง 

 ปญหาหนูเพราะงูมีนอย นกเคาแมว นกแสกก็นอย จึงขาดสมดุลในการควบคุม ถาจําเปนตอง

ปราบหนูควรเริ่มจากยาที่ออกฤทธิ์เร็ว เชน Sodium Fluoroacetate, Zinc Phosphide (Zn
3
P

2
), Thallium 

Sulfate วางตามแนวทางเดินของหนู แลวใชพวกออกฤทธิ์ชา เชน Warfarin, Coumatetralyl แลวตามดวย

เหยื่อโพรโทซัว ที่สําคัญการปราบตองรวมมือทําพรอมๆ กัน ก็ชวยไดดี หนูไมมี ชาวนาก็สบายใจ

โดย ทิดบวน บางปลามา
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 ที่ผานมามีหลายทานยังไมเขาใจ คําวา วนเกษตร วาคือการทําการเกษตรแบบไหน พอดีผูเขียนไดคน

เจอเอกสารของกรมปาไม ที่เคยทําไว ซึ่งเนื้อหายังใชไดในปจจุบันแมเวลาจะผานมาหลายปแลวก็ตาม คิดวา

เอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอพี่นองเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะทําวนเกษตรจึงขออนุญาต

นํามาเผยแพรโดยมีเนื้อหาดังนี้

คูมือเกษตรกร

วนเกษตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอม

สํานักสงเสริมการปลูกปากรมปาไม   

เนื้อเรื่องและภาพประกอบโดย นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย  

นักวิชาการปาไม สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม

สิงหาคม 2536

ปาไมของเรา

วนเกษตร
 การทํานาทําสวนทําไร ปลูกไมยืนตน และ

เลี้ยงสัตว นอกจากเกษตรกรจะตองมีที่ดิน แหลงนํ้า 

แรงงานและเงินทุนแลว ยังจําเปนตองมีปจจัยอื่น

สนับสนุน เชน ความรู และความขยัน หมั่นเอาใจใส 

จึงจะทําใหการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวประสบความ

สําเร็จ ใหผลตอบสนองความตองการของตนเอง 

ครอบครัวและชุมชนได

 ก า ร ใช  ที่ ดิ นที่ มี จํ า กั ด เพื่ อกา รปลู กพื ช

อุตสาหกรรมชนิดเดียว หรือเล้ียงสัตวอยางใดอยาง

หนึ่งใหเกิดประโยชนตอบสนองความตองการหลายๆ 

ดานนับวาเปนเร่ืองยากโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพ

แวดลอมที่เสื่อมโทรม ดังนั้นการปลูกพืชผลไมยืนตน 

และเลี้ยงสัตวผสมผสานกันไปในพื้นที่เดียวไปพรอมๆ 

กนัหรอืหมนุเวยีนกนัไป หรอืวนเกษตร จงึเปนทางเลอืก

ที่ เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่ขนาดเล็กเ พ่ือ

ผลติสิง่จาํเปนขัน้พืน้ฐานอนั ไดแก อาหาร ยาสมุนไพร 
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ฟนถาน และไมใชสอย ซึง่จะทาํใหสามารถพ่ึงพาตนเอง

ได วนเกษตรเนนความสําคัญของการจัดการพืชผล

และไมยืนตน ตลอดจนสัตวเลี้ยงใหเก้ือกูลกันอยาง

ธรรมชาติและมีการใชประโยชนที่ดินไดอยางสูงสุด 

จึงสงผลใหเกิดประโยชนหลายอยางและตอเนื่องแก

เกษตรกร

 เอกสารฉบับนี้ มีจุดประสงคที่จะแนะนํา

เกษตรกร ใหมีความรูความเขาใจระบบวนเกษตรเพื่อ

จะไดนําไปเปนทางเลือกสําหรับดัดแปลงใชปรับปรุงไร

นาสวนของตนเอง และแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน

บานตอไป

วนเกษตรคืออะไร
 วนเกษตร เปนการทํากิจกรรมการเกษตร

หลายๆ อยางในพืน้ท่ีเดยีวกนัแบบผสมผสาน เชน ปลกู

พืชหลายอยางทั้งไมยืนตนและพืชผลและเลี้ยงสัตว

หลายๆ ชนิดโดยเนนไมยืนตน เพื่อใหเกิดประโยชน

หลายอยางแบบตอเนื่อง โดยคงความสมดุลของ

ธรรมชาติ และสภาพแวดลอมไว ไมยืนตนในระบบ

วนเกษตรหมายถึงพืชเนื้อไมแข็งมีชีวิตยืนนานหลายป 

อาจเปนไมยืนตน ไมพุม ไมไผ หรือไมตระกูลปาลม 

เชน หมาก มะพราว เปนตน

 วนหรือปา คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ทัง้พชืและสัตว สวนเกษตรคอืการใชทีด่นิเพาะปลกูพชื

รวมทั้งการเลี้ยงสัตว การประมง และการปาไม ดังนั้น

วนเกษตรคือการผสมผสานของพืชและสัตวเพื่อการ

ดํารงชีวิต การฟนฟูธรรมชาต ิและเปนกิจกรรมที่กอให

เกดิการเรยีนรูอยางตอเนือ่งในการจดัการทรพัยากรใน

ไรนาและในปาธรรมชาติ

 วนเกษตรเปนแนวคิดและทางเลือกปฏิบัติ

ทางการเกษตรแบบหน่ึงซึง่รูปแบบจะแตกตางกันไปใน

แตละทองถ่ิน วนเกษตรโดยทั่วไปเนนบทบาทของคน

และความรูด้ังเดิมพื้นบาน ผสมผสานกับเทคนิคการ

จัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตไมยืนตน พืชผล และสัตวเลี้ยง

รวมกัน วนเกษตรพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมความม่ันคง

ของที่ดินในชนบทเปนหลักประกันวา พ้ืนที่ในชนบท 

จะไดใชประโยชนเพือ่การเพาะปลูกสนองความจาํเปน

ขัน้พืน้ฐานของเกษตรกร ซึง่ไดแก อาหาร พลงังานและ

ไมใชสอยสรางบานเรือน

วนเกษตรมีหลายแบบ
  วนเกษตรแบบบานสวน มีตนไมและ

พืชผลหลายชั้นความสูง โดยปลูกไมผลไมยืนตน 

สมุนไพรและพืชผักสวนครัวในบริเวณบาน
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  วนเกษตรที่มีตนไมแทรกในไรนาหรือ

ทุงหญา เหมาะกับพื้นที่ซึ่งมีลักษณะสูงๆ ตํ่าๆ โดย

ปลูกตนไมเสริมในที่ไมเหมาะสมกับพืชผล เชนท่ีเนิน

หรือที่ลุมนํ้าขัง และปลูกพืชในที่ราบหรือที่สมํ่าเสมอ

  วนเกษตรที่มีตนไมลอมไรนา เหมาะกับ

พื้นที่ไรนาซึ่งมีลมแรงพืชผลไดรับความเสียหายจาก

ลมพายุอยูเสมอ จึงตองปลูกตนไมเพิ่มความชุมชื้น 

บังแดดบังลมใหกับผลที่ตองการรมเงาและความชื้น

  วนเกษตรที่มีแถบตนไม และพืชผล

สลับกัน เหมาะกับพื้นที่มีความลาดชันเปนแนวยาว

นํ้าไหลเซาะหนาดินมาก แถบตนไมซึ่งปลูกไว 2-3 แถว

สลับกับพืชผลเปนชวงๆ ขวางความลาดชันจะชวย

รกัษาหนาดนิ และในระยะยาวจะทาํใหเกดิขัน้บนัไดดนิ

แบบธรรมชาตใิหกับพืน้ทีส่าํหรบัแถบพชื อาจใหมคีวาม

กวาง 5-20 เมตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่

  วนเกษตรใชพื้นที่หมุนเวียนปลูกไม

ยนืตนพชืผลและเลีย้งสตัว เหมาะกบัพืน้ทีข่นาดกลาง

ถึงขนาดใหญซึ่งมีพื้นที่พอที่จะปลูกพืชผลเปนแปลง

หมุนเวียน โดยมีแปลงไมยืนตนรวมกับการเลี้ยงสัตว

แบบหมุนเวียนเพื่อฟนฟูดิน

วนเกษตรทําไดอยางไร
 การเลือกทําวนเกษตร จะตองมีความตั้งใจ 

เชือ่มัน่วาจะทาํไดสําเรจ็ เร่ิมจากการปรับพืน้ฐานความ

ตองการของเกษตรกรและครอบครัว ทําความเขาใจใน

ตัวเกษตรกรเองและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ เชน ที่ดิน 

แหลงนํา้ พนัธุพชื พันธุสตัว ตลอดจนความรูในการปลกู 

การบาํรงุรกัษา และการจดัการ หากความรูความเขาใจ

ยังไมเพียงพอตองหาเพิ่มเติมและตัดสินใจ ทําเม่ือมี

ความตั้งใจและมีความรูความเขาใจในส่ิงแวดลอมท่ี

เกีย่วของแลวจงึเริม่ตดัสินใจเลือกรูปแบบวธิกีารตลอด

จนเลือกพันธุพืช พันธุสัตว แลวลงมือปฏิบัติหากเริ่ม

จากพื้นท่ีซึ่งมีพืชสัตวอยู แลวจะตองเลือกแนวทาง

ปฏบิตัทิีจ่ะจดัการพชืและสัตวใหได หากเร่ิมในพืน้ท่ีวาง

เปลาจะตองตัดสินใจเลือกชนิดพืชที่จะปลูกหรือสัตว

ที่จะเลี้ยง

วนเกษตรมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายแนวทาง
  ในพืน้ทีโ่ลงเตยีนหรอืทีด่นิรกรางวางเปลา

  ปลกูไมยนืตนเปนไมหลกัหรอืประธานกอน 

แลวจึงปลูกไมพุมเตี้ยหรือพืชลมลุกแทรก

ระหวางไมหลักหรือ
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กันลม และใหปุย เชน ปลูกตนกลวย ตนทองหลาง ปลกู

เสรมิพชือาหาร สมนุไพร พชืผักสวนครวั เมือ่ทีด่นิมีไม

ประธานขึ้นเปนไมพี่เลี้ยง ดินจะรวนซุยและชุมชื้น 

การเตรยีมดนิเพ่ือปลกูพชืเสริม ควรมนีอยทีสุ่ดโดยอาจ

ปลูกโดยใชไมทิ่ม จอบขุดแลวหยอดเมล็ด หรือหวาน

ก็ได

 การดูแลรักษาพืชในระบบวนเกษตร ควรเนน

ในเรื่องการควบคุมนํ้า แสงและปุยในดิน โดยใชปุย

อนิทรยี เชน ปุยคอก  ปุยหมัก หรอืปุยพชืสด หรอืปลกู

พืชคลุมดิน

 วนเกษตรในที่ลาดชัน มีแนวทางปฏิบัติ

ไดหลายอยาง ข้ึนอยูกับรูปรางลักษณะของพื้นท่ี

เปนสําคัญ ในที่ลาดชันควรทําแนวระดับใหกับพื้นท่ี

กอนโดยใชเครื่องมืองายๆ เชน โครงไมสามเหลี่ยม

ดังภาพ
 

 เมื่อไดระดับแลว ปลูกไมยืนตนยึดดิน รักษา

ความชุมชื้นและดูดยึดปุยในดิน ในที่ลาดชันมากพื้นที่

ตอนบนควรปลูกไมยืนตนถาวรยึดดิน พื้นที่ตอนกลาง

และตอนลางปลกูพชืผล การปลกูไมยนืตนบาํรงุดนิตาม

แนวระดับจะชวยยึดดินและบํารุงดินระหวางแถวไม

ยืนตนดวย

  ปลูกพชืผลลมลกุกอน แลวจงึปลกูไมยนืตน 

เสรมิตามชองวางและขอบแปลง เพือ่บงัลม

รักษาความชื้น ยึดดิน และดูดยึดปุยในดิน

 ในพื้ นที่ ปลู กพื ช ไร   เช  น  ข  าว โพด 

มันสําปะหลัง แตผลผลิตตํ่า

  วางแผนปลกูไมผลยนืตน เชน ขนนุ กระทอน 

มะมวง ระหวางแถว 20-30 เมตร ในปแรก 

แลวปลกูพชืไรระหวางแถว ปทีส่องหลังเกบ็

เกี่ยวพืชไรแลว ปลูกไมผลยืนตน แทรก

เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งแถว จะเหลือชองวางอีก 

10-20 เมตร ปที่สามปลูกเพิ่มอีกหนึ่งแถว 

จะทําใหตนไมเริ่มชิด ชองวางเหลือเพียง 

5-10 เมตร ป ที่สี่อาจเลิกปลูกพืชไร  

อยางไรก็ดี หากมีพื้นที่ขนาดใหญอาจจะ

ปลูกพืชไรหมุนเวียนดวยก็ได

  วางแผนปลกูพชืในรมเสรมิ ทัง้ไมผลพุมเตีย้ 

เชน ละมุด นอยหนา และพืชคลุมดิน เชน 

ขา กระชาย เปนตน เมื่อถึงระยะนี้จะเร่ิม

เก็บไมผลไดบางสวน

 ในพื้นที่ทําการเกษตรอยูแลว

  สํารวจไมยืนตนและพืชผลที่มีอยูเดิม หาก

มีขึ้นอยูหนาแนนหรือชิดกันเกินไปใหเอา

ชนดิทีไ่มเหมาะสมออก เชนไมทีอ่ยูรวมกับ

พืชอื่นไมได ควรใหมีพืชแตละระดับชั้น

ความสูงตามชนิดและจํานวนที่เหมาะสม

 หากมไีมและพชืผลนอยเกินไป ใหเลอืกชนดิ

ไมและพชืผลเขาปลกูเสรมิทลีะนอยจนกวา

จะมีชนิดและจํานวนที่ตองการ

  วนเกษตรในพื้นที่ราบ ควรเริ่มดวยการ

สรางแหลงน้ําและแหลงเก็บสะสมความชุมชื้น เชน 

ขุดบอนํา้ คนูํา้ ยกรองสวนและปลกูไมประธานใหรมเงา 
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การปฏิบัติตอตนไม
 ไมยืนตนที่จะปลูกใหมหรือปลูกเสริมพืชผล 

ควรเปนพันธุไมทองถ่ินที่หาไดงาย เรือนยอดสูงโปรง

อเนกประโยชน และเกื้อกูลกับพืชผลในไรนา ตนไม

ที่แนะนําซึ่งใชประโยชนไดหลายๆ อยาง ไดแก 

ตนทองหลาง แคบาน แคฝรั่ง กระถิน มะแฮะ มะรุม 

มะริดไม มะมวง มะขาม มะพราว หมาก ขี้เหล็ก 

สะเดา สะแกนา และไมไผ ตนไมเหลานี้หากจัดการได

เหมาะสมจะใหประโยชนหลายอยาง

  การจัดการตนไมในระบบวนเกษตรมี

หลายวิธี เชน

  การโนมก่ิง ชวยเพิม่ขนาดพุมใบใหกบัไมผล 

ไมยืนตน

  การลดิกิง่ลาํตน ทาํเมือ่ตองการใหลาํตนไม

เปลาตรง และตองการใชกิ่งกานไมทําฟน

  การตัดใหแตกหนอ ใชกับไมที่ตองการใช

ประโยชนทกุสวนทัง้เนือ้ไม กิง่ไม ใบ ดอก และผล และ

ตนไมสามารถแตกหนอไดดี นิยมตัดชิดดินหรือเหนือ

พื้นดินราว 5-10 เซนติเมตร

  การตัดพุมตํ่า ใชเมื่อตองการลดรมเงา

และตองการใชประโยชนจากก่ิงไม ดอกและใบ เชน การ

ตัดเล็มกิ่งใบกระถินเพื่อเปนอาหารสัตว และการตัดกิ่ง

และใบมะแฮะคลุมดิน เปนตน

  การตัดพุมสูง ใชเมื่อตองการลดรมเงาและ

ตองการใชประโยชนจากลําตน เชน เปนที่เกาะยึด

ของไมเถาวไมเลื้อย หรือตองการใหไดผลผลิตไมทอน

ขนาดกลางถึงขนาดใหญ

แปลงเพาะชําตนไม
 วนเกษตรมพีชืผลและตนไมหลายชนิด จงึตอง

มีแปลงเพาะชําตนไมเพื่อผลิตกลาไมไวสํารองใชยาม

ตองการ

 สถานที่เพาะชําพันธุไม เลือกที่ใดก็ไดใหใกล

บานและแหลงนํา้ มพ้ืีนทีก่วางพอทีจ่ะเพาะเลีย้งตนไม

เพียงพอตามชนิดและปริมาณที่ตองการและมีพื้นที่

เหลือพอใหทํางานได สถานทีเ่พาะชาํอาจเลอืกพืน้ทีใ่ต

รมไมใหญใตถนุบานหรอืขางบาน หากเปนทีโ่ลงควรทาํ

หลังคาบังแดดลมโดยใชวัสดุพื้นบาน เชน หญาคา 

กิ่งใบมะพราว และควรทํารั้วดวยซึ่งอาจใชวัสดุหางาย

ในทองถิ่น เชน ไมไผ เพื่อกันสัตวเลี้ยงคุยเขี่ยตนไม 

ควรปรับพื้นที่ใหเรียบและสูงพอประมาณเพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง

 พันธุไมทีต่องการปลูก อาจเก็บหาจากแหลงไม

ใกลบาน โรงเรียน วัด หรือในปาชุมชน เลือกเก็บหา

จากแมไมที่รูปรางลักษณะดีและแข็งแรง

 การเพาะเมล็ดไม มีเทคนิคตางกันไปในตนไม

แตละชนิดซึ่งเกษตรกรหาความรู ไดจากเจาหนาที่

สงเสริมปาไมใกลบาน ตนไมชนิดที่มีเมล็ดตกและเก็บ

หาไดงาย อาจปลูกไดโดยตรงจากเมล็ดโดยไมจําเปน

ตองเพาะชาํ ปุยโดยทัว่ไปไมใชสิง่จาํเปนสาํหรบักลาไม

วยัออนแตสาํหรบักลาไมทีอ่ายนุาน หากใสปุยหมักปุย

คอกซึ่งตากใหแหงฆาเชื้อโรคกอนใสตนไม อาจชวยให

ตนไมแข็งแรงและโตเร็วขึ้นกอนนํากลาไมไปปลูก 

ควรนําไปวางกลางแจงใหปรับตัวกับสภาพแวดลอม

ภายนอกกอนสักระยะหนึ่ง จึงนําไปปลูกลงดินจะชวย

ใหตนไมมีโอกาสรอดตายมากขึ้นและตั้งตัวไดเร็ว

ตัวอยางวนเกษตรภาคเหนือตอนบนของ
นายจัน สุรามิตร
 นายจัน สุรามิตร เกษตรกรบานโปงทาก 

ตําบลโป งสา อําเภอปาย จังหวัดแม ฮ องสอน 

ทําวนเกษตรในพื้นที่ 9 ไรเศษ มาตั้งแตป พ.ศ. 2530 

โดยมีแนวคิดที่จะทําการเกษตรเพื่อตอบสนองความ

จําเปนของชีวิตโดยไมใหเดือดรอนตอตนเองและ

ผูอื่น และมีความเชื่อวาทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก 

ปาไม ดิน นํ้า และคน มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด

จึงตองรักษาปาไว คนจึงอยูได นายจันยังเชื่ออีกวาปา

และไมทกุอยางชวยดูดนํา้ระยะแรกเมือ่ปาเริม่โตนํา้จะ
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แหงเพราะกําลังใชนํ้า เมื่อโตใหญจะเก็บนํ้าไวใชชั่วลูก

หลาน

 พื้นที่ทํากินของนายจัน มีลักษณะเปนพื้นที่

ภูเขามีความลาดชันสูง พื้นที่ตอนบนรักษาไวเปนปา 

สวนพื้นท่ีตอนลางทําวนเกษตร ในพื้นที่วนเกษตร 

นายจนัเริม่ตนดวยการปรบัดินใหเปนขัน้บนัไดแลวปลกู

ไมปาเปนไมพี่เลี้ยงใหรมเงา ปลูกไมผล เชน มะมวง 

ขนุน มะขาม มะนาว สมโอ ลิ้นจี่ บวย ตํ่าลงมาปลูก

กลวย มะละกอ ปลูกหมอนไวเลี้ยงไหม พื้นที่ตํ่าจาก

นั้นอีกปลูกพริก มะเขือ ตะไคร ถั่วเหลือง มัน เผือก 

พืชผักสวนครัวอื่นๆ และสมุนไพร รวมทั้งขาวไร ไวกิน

และหากมีเหลือก็ขาย พื้นที่ทุกซอกทุกมุมนํามาใช

ประโยชน วนเกษตรของนายจันไมใชยาฆาแมลงและ

ปุยเคมี

 นายจนัไดรบัความรูและประสบการณวนเกษตร

จากการแนะนาํของหนวยราชการและจากการหมัน่เดนิ

ทางไปแลกเปล่ียนความรูและประสบการณกบัชาวบาน

ที่สนใจวนเกษตรในพื้นที่อื่น

ตัวอยางวนเกษตรภาคเหนือตอนลางของ
นายชู สิทธิจักร
 นายชู  สิทธิจักร เกษตรกรบ านเขาดิน 

ตําบลวังนํ้าลัด อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 

ทําวนเกษตรในพื้นที่ 3 ไรเศษ มาตั้งแตป พ.ศ. 2531 

โดยมีแนวความคิดวา ธรรมชาติเปนที่มาของความ

สมบูรณ ปาเปนตนน้ํา ใบไมเปนปุยและชวยคลุมดิน 

ความสมดุลของธรรมชาติชวยปองกันแมลง

 นายชูเริ่มตนดวยการขุดบอนํ้า 5 บอ เพื่อเก็บ

นํ้าและเลี้ยงปลา และปลูกกลวยเพื่อรักษาความช้ืน

ในดิน หลังจากนั้นจึงปลูกไมผล ไมยืนตนและพืชผัก

สวนครัว วนเกษตรของนายชูมีพันธุไมท่ีเติบโตอยูใน

ระดับความสูงตางๆ 4 ชั้น ไมชั้นบนสุดคือมะพราว 

ไมชัน้สองรองลงมา คอื มะมวง ขนุน ไมชัน้สามเปนไม

ผลขนาดเล็ก ไดแก นอยหนา มะนาว สมโอ และตนไม

พื้นลาง ไดแก สับปะรด สมุนไพร และพืชผักสวนครัว 

นายชูใชฟาง ปุยคอก และใบไมแหงคลุมดิน เพื่อ

ควบคุมวัชพืชและความชื้นในดิน
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 นายชูสนใจหาความรู  เพิ่มเติมอยู  เสมอ

จากการอานหนังสือและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู และประสบการณจากเกษตรกรรายอ่ืนและ

กลบัมาทดลองดัดแปลงใชกบัพืน้ทีต่นเอง นอกจากนัน้

ยังไดแนะนําถายทอดความรูและประสบการณใหกับ

ผูที่สนใจอีกดวย

ตัวอยางวนเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของนายฑูร สยามมล
 นายฑูร สยามมล เกษตรกรบานคลองทราย 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทําวนเกษตรใน

พื้นที่ 15 ไร มาตั้งแตป พ.ศ. 2523 โดยมีแนวความคิด

ที่จะจัดการพื้นที่ตามความเหมาะสมของดิน แหลงนํ้า

และพันธุพืชซ่ึงสังเกตจากปา พื้นที่วนเกษตรของนาย

ฑูรเปนที่ราบใกลแหลงนํ้า นายฑูรปลูกไมไผตงเปนร้ัว

และยึดดินริมคลอง ปลูกกลวยใหรมไมผล ซึ่งไดแก 

ทเุรยีน ลองกอง มงัคดุ ลิน้จี ่สมโอ และปลกูตะไครแซม

ไมผลบางชนิดเพื่อควบคุมแมลง ชนิดไมผลเลือกปลูก

โดยคํานึงถึงชวงเวลาในการเก็บผลผลิตใหตอเนื่องกัน

ในรอบป การปลกูไมผลบางชนดิคาํนึงถึงความตองการ

ของตลาดดวย นอกจากนัน้ยงัขดุบอเกบ็กกันํา้ไวใชสอย

และเลี้ยงปลา

 การปลูกพืชของนายฑูรมีหลายรูปแบบ เชน 

ปลูกเปนแนวร้ัว ปลูกเปนกลุมแบบผสมผสานปลูกเดีย่ว 

เชนแตงกวา ปลูกเปนแถวสลับกัน และปลูกผสมผสาน

รอบบอปลา การจัดการพื้นท่ีในระบบวนเกษตร ของ

นายฑรู อาศยัความขยนัความเอาใจใสและความรูจาก

การสังเกตพืชในปา รวมทั้งประสบการณจากการทํา

สวน นอกจากนัน้ยังหมัน่หาความรูเพ่ิมเตมิโดยไปดงูาน

ของเกษตรกรรายอื่นๆ และจากการปรึกษาเจาหนาที่

ส งเสริมขององคกรพัฒนาเอกชน และของหนวย

ราชการตางๆ

ตัวอยางวนเกษตรภาคกลาง-ตะวันออกของ

นายวิบูลย เข็มเฉลิม
 นายวิบูลย เข็มเฉลิม เกษตรกรบานหวยหิน 

หมูที่ 1 ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ทําวนเกษตรในพื้นที่ 9 ไรเศษ มาตั้งแตป 

พ.ศ. 2525 โดยมีแนวความคิดที่จะปลูกพืชหลายๆ 

อยาง นายวิบูลยเร่ิมปลูกตนไมใหญกอน เมื่อไมใหญ



37เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

เติบโตใหรมเงาแลวจึงปลูกพืชผลหลายๆ ชนิด ที่ปลูก

ใตรมเงาไมใหญไดโดยเฉพาะพืชอาหารและสมุนไพร 

โดยไมปลกูพชืเปนแถวเปนแนวแตจะปลกูแบบคละกนั

ไปเหมือนสภาพปาธรรมชาติ

 นายวิบูลยใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกผู สนใจ

แนวทางวนเกษตรวา คนที่จะทําวนเกษตรน้ันขั้นแรก

ตองปรบัจติใจกอน ลดความวุนวายใจ ไมไปตามระบบ

ตลาด แตหันมาสู การผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเอง

และสรางหลักประกันใหกับชีวิตในระยะยาว การทํา

วนเกษตรจะไมไถพรวนดินเพ่ือรักษาหนาดินไว  

ไมใชปุยวิทยาศาสตร สารเคมี และยาฆาแมลงซึ่งจะ

ทําใหมีสารพิษตกคางในสภาพแวดลอม สําหรับพื้นท่ี

ขาดแคลนนํ้า ควรเริ่มปลูกพืชทนแลงกอนโดยเฉพาะ

ไมยืนตนที่บังแดดกันลมได แลวจึงเริ่มปลูกพืชอาหาร

ที่เก็บกินไดเร็วพรอมกับพืชที่เปนอาหารนกและสัตว

เพื่อฟนฟูระบบนิเวศและชีวิตในธรรมชาติ

ตัวอยางวนเกษตรภาคใตของ

นายหรน หมัดหลี
 นายหรน หมัดหลี เกษตรกรบานตวน หมูที่ 6 

ตําบลเขาพระ อําเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ทําวน

เกษตรในพื้นที่ 50 ไรเศษตั้งแตยี่สิบปกอน มีแนวความ

คดิในเรือ่งระบบธาตสุีข่องพชื คอืพชืแตละชนดิมธีาตสุี่ 

ไดแก ดิน นํ้า ลม ไฟ อยูในแตละสวนของลําตนไม

ไมเทากัน และพืชแตละชนิดก็มีธาตุทั้งสี่ไมเทากัน เชน 

กลวยมธีาตนุํา้มาก มังคดุมธีาตุดินมาก ยางพารามธีาตุ

ไฟมาก เปนตน หากปลูกพืชชนิดเดียวกัน ธาตุของพืช

จะไมสมดุล ทําใหไมสมบูรณและเปนโรคจึงใชหลักพืช

ผสานพืชใหตนไมขึ้นปะปนกัน โดยตนไมสามารถปรับ

ตวัเองได ในการจดัระยะปลกูพืช นายหรนมหีลกัเกณฑ

วา ไมท่ีออกดอกผลที่ปลายยอดของก่ิง เชน มังคุด 

สะตอ จะตองจัดระยะปลูกไมใหทรงพุมซอนกัน ไมที่

ออกดอกผลบริเวณลําตนหรือกิ่ง เชน ทุเรียน ลางสาด 

จําปาดะ สามารถปลูกติดกันได

 นายหรนปลูกกลวยกอนแลวจึงปลูกพืชชนิด

อืน่ตาม พืชทีน่ายหรนปลูกจะมเีรือนยอดอยูสูงในระดบั

ตางๆ กนั ตามความตองการแสง ทรงตน ทรงพุม และ

การหาอาหารของราก พืชชั้นบน ไดแก สะตอ ทุเรียน

พื้นบาน จําปาดะ ไมใชสอยที่มีเรือนยอดโปรง พืชชั้น

รองลงมา ไดแก เงาะ ขนุน ลางสาด ลูกเนียง ฯลฯ และ

พชืทรงพุมตํา่ เชน มงัคดุ โดยปลกูชะพล ูพชืผักพืน้บาน

และสมุนไพรเปนไมใตโคนหรือในพื้นที่ชื้น กอนท่ีจะ

ปลูกพืชนายหรนจะทดลองความเหมาะสมของดิน

ตอพืชแตละชนิดโดยใสเมล็ดพันธุพืชที่ตองการปลูก

หลายๆ ชนิดลงไปในดินที่เดียวกันและสังเกตความ

เหมาะสมจากพืชที่ขึ้นไดดีในที่ดินนั้น

 นายหรนมพีืน้เพครอบครัวทาํสวน ไดรับความ

รูพืน้ฐานเก่ียวกับสมนุไพรจากพอแม และใชความรูและ

ประสบการณดังกลาวนําไปสูรูปแบบวนเกษตรของ

ตนเอง

 เกษตรกรที่ทําวนเกษตรยังมีอีกมากมายใน

ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ อยางไรก็ตาม เกษตรกรทั้ง

หาทานท่ีนํามาเสนอเปนตัวอยางนี้ทําวนเกษตรสําเร็จ

เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางทั้งในหมูเกษตรกรและ

นักวิชาการ รูปแบบของความสําเร็จของเกษตรกรทั้ง

หาทานมีตางๆ กันไปข้ึนอยูกับพื้นฐานความคิด

ประสบการณ และส่ิงแวดลอมของเกษตรกรตัวอยาง

แตละทาน สาํหรบัชาวบานผูสนใจวนเกษตรสามารถไป

พบปะแลกเปล่ียนความรูกับทานไดโดยตรง หรือตดิตอ

ประสานงานกับเจาหนาท่ีสงเสริมของกรมปาไมและ

องคกรพัฒนาเอกชนในทองถิ่นใกลบานทาน
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                โดย........แมทองหยิบ

อาหารการกิน

 ปจจุบันกระแสรักสุขภาพกําลังมาแรง เราจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน มีคุณคาตอรางกาย 

ท่ีสําคัญตองสะอาดและปลอดภัย ฉบับนี้เราจึงขอนําเสนอผลิตภัณฑแปรรูปจากถั่วเหลือง ซึ่งมีดวยกัน

สองชนิดคือ เตาหูนมสด และขนมทองมวนถั่วเหลือง โดยศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม สถาบันวิจัยพืชไร 

กรมวิชาการเกษตร
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คุณเขียนมา
 จากจดหมายของคุณคเชนทร ชูพันธ คือ

ภาพสะทอนจากแฟนรายการของเรา ผมขอขอบ 

พระคุณที่ใหกําลังใจกับผมและทีมงานที่จะทํางาน

ตอไปตามอุดมการณอยางไมเสื่อมคลาย ซึ่งการที่ผม

และทีมงานทํางานได นั้น ที่จริงต องขอขอบคุณ

ผู สนับสนุนรายการคือสปอนเซอรที่ชวยสนับสนุน

การทํางานมาตลอดโดยมอบอิสระเสรีอยางดียิ่ง

 ภาพสะทอนจากเกษตรกรทานหน่ึง ซึ่งเมื่อ

ใครไดอานคงจะไดรับรูความทุกขยากของเกษตรกร

ของประเทศนี ้ลาํพงัผมเองคงชวยไดแคเพยีงแกปญหา

การเพาะปลูก ซึ่งการแกปญหาที่ยั่งยืนจะตองแกไข

ที่ระบบบริหารจัดการกับการเกษตรในภาพรวม เชน 

พืชอุตสาหกรรม ออย ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง 

มะพราว ปาลมนํ้ามัน ฯลฯ ควรจัดระบบเกษตร

แบงปนผลประโยชนอยางเหมาะสม สําคัญที่วาผูมี

หนาทีท่ีเ่กีย่วของตองคดิถงึการทาํประโยชน ไมใชคดิถงึ

แตผลประโยชน ถาไดอยางนี้ในเบื้องตนแลวอยางอื่น

จะตามมาเอง

 ปญญาชนในประเทศนี้ควรตองสูรบกับศัตรู

ตัวสําคัญของประเทศ คือ ความยากจน ดวยการใช

วิชาการที่ถูกตองและเหมาะสมกับการทําการเกษตร

แตละแบบอยางเหมาะสม ขอบพระคุณขอเขียนจาก

คุณคเชนทร อีกครั้งครับ

                              รัก 
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 ปญหาที่ท านถามมายังผมที่นํามาตอบฉบับนี้

คือปญหาที่เกิดกับกลวย คําถามมีอยูวา เม่ือปลูกกลวยตน

กลวยหักลม เพราะลมแรงและตนไมแข็งแรงเทาทีค่วรตองทาํ

อยางไร

 ปญหานีห้ลายทานคงทราบดีวา ปจจบุนัปญหาทีเ่กดิ

จากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะลมพายุ ทําใหทั้งตนไมใหญ

ไมเล็กหักโคนราบเปนหนากลอง การทําสวนในยุคปจจุบัน 

จึงควรเริ่มตนดวยการกําหนดผังสวนใหดี รอบสวนควรปลูก

ไมบังลม เชน ตนสน ยูคาลิปตัส หรือแมแตกลวยบังลม

ก็ไดครับ เพียงแตการปลูกเราจะตองปลูกใหถี่ๆ แนนๆ 

เพราะเราไมหวังผลผลิต แตใหเปนจุดปะทะลม ควรเลือก

ตนกลวยสูงหนอยก็ดี 

 นอกจากใชไมบงัลมแลว ขอแนะนาํเรือ่งปุย ทานควร

ใสปุยสูตร 13-13-21 จะทําใหกลวยแข็งแรง เมื่อเทียบกับ

ทานที่ชอบใสปุ ยไนโตรเจนมากไป จะทําใหกลวยบาใบ

ออนแอครับ และใหสํารวจดูวามีโรคระบาดทําใหลําตน

เนาบางหรือเปลา ถามีก็เรงกําจัด อยาปลอยใหโรคแพร

ระบาดตอเนื่อง มักพบกับสวนเกาที่ปลูกกลวยมานาน

 ในการที่กลวยสมบูรณดี ตกเครือใหญมาก ก็จํา

เปนตองใชไมคํ้า เพราะกลวยเกิดดอกออกปลีท่ียอด 

แตปจจุบันเราก็สามารถบังคับใหออกกลางตนไดนะครับ 

ปกติเวลากลวยจะตกเครือจะมีใบธง ถาใชวิธีนับจํานวนใบ

กลวย จะออกดอกคือปลีจะตองมีใบอยางนอย 39 ใบ จึงจะ

แทงชอดอก แตเรื่องนี้ยากตรงที่ไมมีใครคอยนั่งนับ จึงให

สงัเกตดูใบยอดทีจ่ะคลีอ่อกมา จะเริม่มกีารมวนแบบหลวมๆ 

และขนาดใบเริ่มส้ันลง (ปกติใบแตกใหมจะมวนกันแนน) 

ไขปญหาการเกษตรประจําฉบับ



44 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ติดตามฟงรายการไทยเซ็นทรัลเคมีรักเกษตรกร
ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 06.30 - 06.55 น.

รายการทิดบวนชวนคุย
ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 07.30-07.55 น. ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร AM 4 แหง

กรุงเทพฯ 1107 เชียงใหม 612 ขอนแกน 1314 และสงขลา 1269 kHz

เรากเ็จาะกลางตนโดยใชมีดปลายแหลมเจาะแผลกวาง 

9 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร แลวเอาพลาสติกแข็ง 

คือฟวเจอรบอรด สอดก้ันกลางตน ที่เจาะดานบน

เพื่อใหตาดอกที่จะออกมาถูกบังคับใหออกมาตาม

ตําแหนง ลืมบอกไปวาตาํแหนงทีเ่จาะ เราตองเจาะดาน

ที่ใบซอนพับกันอยู เพราะนั่นคือตําแหนงที่ปลีกลวย

จะโผลออกมา

 แตกอนเขาทําเพื่อใหเห็นเปนกลวยประหลาด 

ขายธูปขายเทียนขอหวย แตเ ด๋ียวน้ีวิธี น้ีก็ทําให 

กลวยไมหักโคน ไมตองค้ํา แตเสียเวลาเจาะตนกัน

หนอยครับ








