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คอสมอส
 ชวงนี้หลาย ๆ ทานคงไดมีโอกาสไปชมทุงดอกไม ซึ่งมีการจัดแสดง
กันหลายที่ทั่วไปในประเทศไทย หนึ่งในทุ งดอกไมที่เปนที่นิยมกันคือ
ทุงคอสมอส เพราะปลูกไดโดยทั่วไป ขึ้นงาย มีอายุนานหลายเดือนและ
มีความสวยงามหลากสีสัน และโดยเฉพาะในชวงนี้เปนชวงฤดูแลง ไมมีนํ้า
ทํานา บางทานก็เปลี่ยนจากที่นามาเปนทุงดอกไมซึ่งใชนํ้านอยกวา ทําราย
ไดใหกับเจาของสถานท่ีซึ่งเก็บคาเขาชม และชาวบานรอบ ๆ ที่นําสินคา
มาขายไดดีทีเดียว
 คอสมอส หรอื ดาวกระจายฝรัง่ แมจะเปนพชืเมืองหนาว แตก็สามารถ
ปลกูในประเทศไทยไดโดยนยิมปลกูชวงปลายฝนตนหนาว หากเปนการปลูก
เพื่อใหผูคนมาเที่ยวชมถายรูป นิยมปลูกเปนแปลงขนาดใหญ เมื่อดอกบาน
จะบานพรอมกัน ดูสวยงามไปท้ังพื้นที่ ปลูกโดยหวานเมล็ดลงแปลงอยา
ใหแนนเกินไป เมื่อผานไป 3-4 วันเมล็ดจะเริ่มงอก จากนั้นอีก 50-55 วัน 
จะเร่ิมออกดอก ดอกเริ่มบาน บานไดนานหลายวัน จากนั้นก็จะรวงและ
ติดเมล็ด แลวเริ่มทยอยออกดอกชุดใหม ออกดอกไดอีก 3-4 ชุด  
 แมวาประเทศไทยจะเปนเมืองรอนแตคอสมอสก็สามารถเจริญเติบโต
ไดดี เพราะเปนพืชท่ีชอบแสงแดดจัด เราสามารถชดเชยอากาศเย็นไดโดย
การรดนํา้เชาเยน็ หากทานใดทีมี่พืน้ท่ีวางเปลายังไมไดใชประโยชน ลองปลกู
ทุงคอสมอสเพื่อเปนสถานที่ทองเที่ยวไดนะ

ตนไมประจําฉบับ
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รูหรือไม…ธาตุอาหารหลัก (N P K) จากปุยรูหรือไม…ธาตุอาหารหลัก (N P K) จากปุย
นอกจากชวยในการเจริญเติบโตแลวยังชวยลดการเขาทําลายของโรคและแมลงไดอีกดวยนอกจากชวยในการเจริญเติบโตแลวยังชวยลดการเขาทําลายของโรคและแมลงไดอีกดวย

ตอนที่ 1 ปุยอินทรียกับการเขาทําลายของโรคและแมลงตอนที่ 1 ปุยอินทรียกับการเขาทําลายของโรคและแมลง

 วันนี้ทางแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ สายงานการตลาดวิจัยและพัฒนา ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 

(มหาชน) (หัววัว-คันไถ) ไดรวบรวมสาระความรูดีๆ มาใหกับทางผูอานอีกเชนเคย โดยหัวขอในวันนี้ ทางเรา

คาดวาจะเปนประโยชนตอตัวผูอาน โดยจะแบงทั้งหมดออกเปน 3 ตอน

 เปนที่ทราบกันดีวา กระแสเกษตรอินทรียคอนขางมาแรง จากการสนับสนุนของภาครัฐ โดยแนวคิดที่วา 

ตองมีการปลูกพืชโดยใชปุยอินทรียหรือวัสดุอินทรียแทนการใชปุยเคมี แตทางเกษตรกรหรือตัวผูอานเองตอง

คาํนงึถงึปรมิาณความตองการธาตุอาหารทีเ่พียงพอและจาํเปนตอการสรางผลผลติ การใชปุยอนิทรยีเพือ่ทดแทน

การใชปุยเคมี พิจารณาไดจากรูปที่ 1 จะเห็นไดวา การใชปุยเคมีเพียงแค 1 กระสอบ จะตองใชมูลสัตวตางๆ สูง

หลายเทาตัว ยกตัวอยาง เชน การใชปุยสําหรับการปลูกพืชใหผลผลิตตามที่ตองการตองใชปุยเคมี 1 กระสอบ 

แตหากตองเปลี่ยนเปนการใชปุยหมักตองใชมากถึง 44-70 กระสอบ (รูปที่ 1)

 รูปที่ 1 ปริมาณปุยคอกหรือปุยหมักที่ใหไดปริมาณธาตุอาหารเทากับปุยเคมี 1 กระสอบ  

 นอกจากจะตองคาํนงึถึงการหาตลาดเฉพาะ ซึง่ยงัมคีอนขางนอย ยงัตองคาํนงึถึงการใชปุยอนิทรยีใน

ปริมาณที่สูงมาก เพื่อทดแทนปุยเคมีอีกดวย ทั้งตนทุนในการผลิตและคาแรงในการใสปุย  

เปดแฟมงานวิจัย
รูหรือไม…ธาตุอาหารหลัก (N P K) จากปุยรูหรือไม…ธาตุอาหารหลัก (N P K) จากปุย

เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย 

โดย : สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
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 แตทราบหรือไมวา การใชปุยอินทรียในปริมาณที่สูงมากนอกจากจะมีตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนแลว ยังทําใหพืช

และผลผลิตของเรา เสี่ยง ที่จะถูกโรคและแมลงเขาทําลายไดมากขึ้นเชนกัน วันนี้ทางเรามีตัวอยางจากการใชปุย

อินทรีย (มูลไก) ที่ใชกับการปลูกพริกในปริมาณที่สูง (รูปที่ 2 และรูปที่ 3) มาใหทานผูอานไดพิจารณาไป

พรอมๆ กัน

           รูปที่ 2 จํานวนแมลงที่เขาทําลายพริกตออัตราการใสปุยมูลไกที่แตกตางกัน

 จากรปูท่ี  2 จะเห็นไดวา การท่ีเราใสปุยมูลไกในปรมิาณหรอือตัราทีส่งูข้ึนจะมีแนวโนมทาํใหพบการเขา

ทําลายของแมลงเพิ่มขึ้น เพื่อใหผูอานไดเขาใจมากยิ่งขึ้น เราจะขยายความจากกราฟในรูปที่ 2 เพิ่มขึ้นไปอีก 

 ตัวอยางจากรูปที่ 2 “แมลงหวี่ขาว” การใสปุยมูลไกในอัตรา 3.2 และ 6.4 ตันตอไร ทําใหจํานวนแมลง

หวี่ขาวมีแนวโนมสูงขึ้นถึง 23.53 และ 61.22 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับการไมใสปุยมูลไก (รูปที่ 2) แมลงหวี่ขาว

ตัวเตม็วยันอกจากจะดดูกนินํา้เลีย้งบรเิวณใบแลว ยังเปนพาหะนําโรคไวรัสทีก่อใหเกิดโรคใบดาง ซึง่กส็อดคลอง

กับรอยละของตนพริกที่เปนโรคใบดาง โดยการใสปุยมูลไกเพิ่มขึ้นในอัตรา 3.2 และ 6.4 ตันตอไร ทําใหรอยละ

ของตนพริกที่เปนโรคใบดางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นถึง 47.26 และ 52.09 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับการไมใสปุยมูลไก

อีกดวย (รูปท่ี 3) นอกจากแมลงหวี่ขาวแลว ท้ังตั๊กแตนและมวนยุงก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมากเชนเดียวกัน 

เมื่อใสปุยมูลไกในอัตราที่สูงขึ้น (รูปที่ 2)

           รูปที่ 3 อัตราการใสปุยมูลไกที่ระดับแตกตางกันตอการเขาทําลายของโรคใบดางในตนพริก
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 เปนอยางไรกันบางหลังจากที่ไดดูขอมูลงานวิจัยไปบางสวนแลว สาเหตุน่ันก็เพราะในปุยมูลไก

มีปริมาณไนโตรเจนคอนขางสูงนั่นเอง จึงเปนแหลงกอโรคและแมลงมากขึ้น และการใชปุยอินทรียในอัตราที่สูง

ก็ยังเปนแหลงอาหาร รวมทั้งที่อยูอาศัยของโรคและแมลง เชนเดียวกับการใชปุยไนโตรเจนเพียงอยางเดียวใน

อัตราหรือปริมาณที่สูงก็สงเสริมใหเกิดโรคไดอีกดวย ดังตัวอยางตารางที่ 1 และรูปที่ 4

ตารางที่ 1 อัตราการใชปุยไนโตรเจนตอโรคราสนิมและราแปง

ปริมาณไนโตรเจน โรคราสนิม (Puccinia spp.) โรคราแปง (Erysiphe graminis)

อัตราที่ตํ่า + +

อัตราที่สูง ++++ ++++

หมายเหตุ : + = พบโรคเล็กนอย; ++++ = พบโรคสูงขึ้น

  รูปที่ 4 ระดับไนโตรเจน 4 ระดับ (ขาดแคลน เพียงพอ สูง และสูงมาก) ตอพื้นที่รอยโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย

 

 จากงานวิจัยตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา อัตราการใสปุยไนโตรเจนในระดับสูงขึ้นเกินจําเปน เอื้อใหเกิด

โรคราสนมิและราแปงเพิม่ขึน้ เชนเดยีวกบัรปูที ่4 การใสปุยไนโตรเจนในระดบัสงูขึน้กท็าํใหมแีนวโนมเกดิโรคจาก

แบคทีเรียมากขึ้น

 “เปนอยางไรกันบางครับสําหรับบทความและสาระนารูในตอนตอไป จะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการใชปุย

ฟอสฟอรัสในการชวยลดการเขาทําลายของโรคและแมลง ทานผูอานสามารถติดตามไดในเลมถัดไปนะครับ”

ที่มา : ปลูกพืชอินทรียไมดีอยางที่คิด ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษดีกวาไหม ?

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. อํานาจ สุวรรณฤทธิ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร บางเขน

 Huber D, Römheld V. and WeinmannM. Relationship between Nutrition, Plant Diseases and Pests; 

 Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants. 2012
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ที่มาและความสําคัญ

 “ทุเรียน” ไดรับฉายาวาเปน ราชาแหงผลไม (King of fruits) เปนไมผลยืนตนขนาดใหญสามารถเจริญ

เติบโตและใหผลผลิตไดดีในเขตที่มีสภาพอากาศรอนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 10–46 องศาเซลเซียส 

ปริมาณนํ้าฝนไมนอยกวา 2,000 มิลลิเมตรตอป มีการกระจายตัวของฝนดี ความช้ืนสัมพัทธของอากาศสูง

ประมาณ 75–85 เปอรเซ็นต ดินมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ประมาณ 5.5–6.5 จึงเรียกไดวา ทุเรียน

เปนผลไมที่จัดอยูในกลุม Tropical fruits หรือกลุมผลไมในเขตรอนชื้น (ฝรั่ง ลองกอง ลิ้นจี่ ทุเรียน เสาวรส เงาะ 

และมังคดุ) และทเุรยีน ถอืวาเปนผลไมสําคัญของประเทศไทยท่ีนอกจากบรโิภคในประเทศแลวยังสามารถสงออก 

ทาํรายไดใหกับประเทศในแตละปจาํนวนมาก โดยในป 2562 การสงออก ทเุรยีนและผลติภณัฑ (ทเุรยีนสด ทเุรยีน

แชแข็ง ทุเรียนอบแหง และทุเรียนกวน) มีปริมาณ 680,872.5 ตัน และมีมูลคารวม 51,035.7 ลานบาท 

 ทุเรียน เปนผลไมสงออกที่สําคัญของไทย และเปนสินคาสงออกอันดับ 1 ในกลุมผลไมไทยที่สงออกไป

ยังตลาดท่ัวโลก โดยมีตลาดหลักที่สําคัญ คือ จีน ฮองกง และเวียดนาม โดยสามารถจําแนกกลุมทุเรียนและ

ผลิตภัณฑสงออกได 4 รายการ ไดแก ทุเรียนสด ทุเรียนแชแข็ง ทุเรียนอบแหง และทุเรียนกวน ดังนั้นการพัฒนา

แนวทางการใชปุย เพือ่การจดัการธาตอุาหารทีเ่หมาะสมจงึเปนปจจยัสาํคญัทีจ่ะสามารถเพิม่ปรมิาณและคณุภาพ

ของผลผลิต เพื่อใหเพียงพอและตอบโจทยความตองการของการบริโภคภายในประเทศและการสงออกไปยัง

ตลาดตางประเทศ

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง

 ทําการทดลองที่ตําบลกองดิน 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สมบัติของ

ดินในพื้นที่ที่ทําการทดลอง (ภาพที่ 1) มี

ความเปนกรดจัดมาก (pH = 5.0) ปริมาณ

อินทรียวัตถุปานกลาง (OM = 2.69%) 

ฟอสฟอรัสสูงมาก (P = 309.80 มก./กก.) 

โพแทสเซียมสูงมาก (K = 173 มก./กก.) 

เน้ือดินเปนดินเหนียว กรรมวิธีในการ

ทดลองแสดงในภาพที่ 2 

 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ภาพที ่1 ผลวเิคราะหดินสวนทุเรียนในพืน้ท่ีอําเภอแกลง จังหวดัระยอง

การพัฒนาแนวทางการใชปุยการพัฒนาแนวทางการใชปุยการพัฒนาแนวทางการใชปุยการพัฒนาแนวทางการใชปุยการพัฒนาแนวทางการใชปุยการพัฒนาแนวทางการใชปุยการพัฒนาแนวทางการใชปุย
ทุเรียนใหไดคุณภาพทุเรียนใหไดคุณภาพ
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ภาพที่ 2 แสดงแนวทางการใชปุยในทุเรียนในระยะการเจริญเติบโตทางตนใบ ระยะสะสมอาหารสรางชอดอก 

ระยะติดผลออนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต

ผลการทดลอง

 คาเฉลีย่จาํนวนลกูตอตนสงูท่ีสดุในแนวทางที ่1 เทากับ 125 ลูกตอตน รองลงมาเปนแนวทางที ่2 เทากับ 

107 ลูกตอตน และตํ่าที่สุดในแนวทางเกษตรกร เทากับ 63 ลูกตอตน (ภาพที่ 3) การตัดแตงชอผลของทุเรียน

เปนเทคนิคหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตโดยเลือกตัดผลทุเรียนที่ไมสมบูรณทิ้งไป และเก็บลูกที่สมบูรณไว 

จากผลการทดลองจะเห็นไดวาการใชปุยในแนวทางท่ี 1 คือ การใชปุยสูตร 15-15-15 ตราทีซีซีซี ในระยะการ

เจริญเติบโตทางตนและใบ 9-24-24 ตราทีซีซีซี ในระยะสะสมอาหารและสรางชอดอก และสูตร 12-12-17 

ตราทีซีซีซี ในระยะติดผลออนและเพิ่มคุณภาพผล อัตรา 3 กก.ตอตนในแตละระยะ สงผลใหผลของทุเรียนมี

ความสมบูรณมากที่สุด

ภาพที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยจํานวนลูกตอตนภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน
 

 คาเฉลี่ยนํ้าหนักของผลผลิตทุเรียนตอตนสูงที่สุดในแนวทางที่ 2 เทากับ 352 กิโลกรัมตอตน รองลงมา

เปนแนวทางที่ 1 เทากับ 347 กิโลกรัมตอตน และตํ่าที่สุดในแนวทางเกษตรกรเทากับ 210 กิโลกรัมตอตน 

(ภาพท่ี 4) นอกจากนี้ผลการทดลองคาเฉลี่ยของขนาดผล (เสนรอบวงผล) มีแนวโนมเปนไปในทางเดียวกันกับ

นํ้าหนักตอตนคือ ขนาดของผลสูงที่สุดในแนวทางที่ 2 เทากับ 71 เซนติเมตร รองลงมาเปนแนวทางที่ 1 เทากับ 

67 เซนติเมตร และตํ่าที่สุดในแนวทางเกษตรกรเทากับ 63 เซนติเมตร (ภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยนํ้าหนักของผลผลิตทุเรียนตอตนภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน

 จากผลการทดลองจะเห็นไดวาการใชปุยในแนวทางที่ 2 คือ การใชปุยสูตร 15-15-15 ตราทีซีซีซี 

ในระยะการเจริญเติบโตทางตนและใบ 9-24-24 ตราทีซีซีซี ในระยะสะสมอาหารและสรางชอดอก และ

สูตร 15-5-20 ตราทีซีซีซี ในระยะติดผลออนและเพิ่มคุณภาพผล อัตรา 3 กก.ตอตนในแตละระยะ สงผล

ใหนํ้าหนักของผลผลิตทุเรียนตอตนและขนาดของผลทุเรียนสูงที่สุด เน่ืองจากในระยะติดผลออน พืชไดรับ

ปริมาณโพแทสเซียมจากปุยสูตร 15-5-20 ตราทีซีซีซี ในปริมาณที่สูงขึ้น โดยโพแทสเซียมเปนธาตุอาหาร

ที่มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมการเคล่ือนยายอาหารจากใบไปสูผล และชวยในดานการเพิ่มปริมาณ และ

คุณภาพของผลผลิต

ภาพที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยขนาดผลของทุเรียน (เสนรอบวงผล: เซนติเมตร) ภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน

 คาเฉลี่ยนํ้าหนักตอลูกสูงที่สุดในแนวทางเกษตรกรเทากับ 3.38 กิโลกรัมตอลูก รองลงมาเปนแนวทาง

ที่ 2 เทากับ 3.29 กิโลกรัมตอลูก และตํ่าที่สุดในแนวทางที่ 1 เทากับ 2.78 กิโลกรัมตอลูก (ภาพที่ 6) จากผลการ

ทดลองคาเฉล่ียนํ้าหนักตอลูกจะมีความสอดคลองกับคาเฉล่ียจํานวนลูกตอตนคือ ในแนวทางของเกษตรกร

มจีาํนวนลกูทเุรยีนตอตนในปริมาณทีน่อยจงึสงผลใหมขีนาดของลูกมากทีสุ่ด ในขณะที ่แนวทางที ่2 และแนวทาง

ที่ 1 มีจํานวนลูกตอตนในปริมาณที่มากกวาแนวทางของเกษตรกรจึงมีนํ้าหนักตอลูกที่นอยกวา
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ภาพที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยนํ้าหนักตอลูกของทุเรียนภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน

สรุปผลการทดลอง

 การใชปุยแนวทางที ่ 1 คอื การใชปุยสตูร 15-15-15 ตราทซีซีซี ี ในระยะการเจรญิเตบิโตทางตนและใบ 

9-24-24 ตราทซีซีซี ีในระยะสะสมอาหารและสรางชอดอก และสูตร 12-12-17 ตราทซีซีซีี ในระยะตดิผลออนและ

เพิม่คณุภาพผล อตัรา 3 กก.ตอไรในแตละระยะ สงผลใหจาํนวนลกูตอตนของทเุรียนสูงทีสุ่ด

 การใชปุยแนวทางที่ 2 คือ การใชปุยสูตร 15-15-15 ตราทีซีซีซี ในระยะการเจริญเติบโตทางตน

และใบ 9-24-24 ตราทีซีซีซี ในระยะสะสมอาหารและสรางชอดอก และสูตร 15-5-20 ตราทีซีซีซี ในระยะ

ตดิผลออนและเพิม่คณุภาพผล อตัรา 3 กก.ตอไรในแตละระยะ สงผลใหนํา้หนกัของทเุรยีนตอตนและขนาด

ของผลทเุรยีนสูงทีส่ดุ

 การใชปุยตามแนวทางของเกษตรกรสงผลใหนํ้าหนักตอลูกของทุเรียนสูงที่สุด

ขอขอบคุณขอมูลจาก : กลุมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

กองนโยบายการสรางความเขมแข็งทางการคา สํานักงาน

นโยบายและยุทธศาสตรการคา
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พืชวงศถั่ว
อาหารเพื่อการบํารุงดิน

 พืชวงศถั่ว อาหารเพื่อการบํารุงดิน ซึ่งจัดทําโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เราได

นําเสนอบทความดังกลาวไปบางแลว ในเพื่อนแทเกษตรไทย ฉบับที่ 3 ปที่ 17 คือเรื่องของการเลือกใชปุยพืชสด 

ลักษณะที่ดีของพืชปุยสด ประโยชนของพืชปุยสด ชนิดของพืชปุยสด ปอเทือง ถั่วพรา และถั่วพุม เพื่อเปน

การนําเสนอขอมูลไดครบถวน ฉบับนี้เราจึงขอนําเสนอตอใหจบดังนี้

ถั่วมะแฮะ (Pigeon pea)

ชื่ออื่น : ถั่วแฮ ถั่วแระ ถั่วแมตาย ถั่วแรด ถั่วแฮ 

ชื่อวิทยาศาสตร : Cajanus cajan (L.) Millsp.

 ถ่ัวมะแฮะ มีทรงตนเปนไมพุมขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-5 เมตร เจริญเติบโตขามป อายุ 2-3 ป 

มีระบบรากลึก

 การปลูก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. ปลูกเพ่ือไถกลบเปนปุยพืชสด นิยมใชการหวานอัตราเมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร อายุประมาณ 

60 วัน จะไดนํ้าหนักสดเฉลี่ยประมาณ 2,000 กิโลกรัมตอไร คิดเปนนํ้าหนักแหงประมาณ 400 กิโลกรัมตอไร

 เมื่อไถกลบ 1 ไร จะไดปริมาณธาตุอาหารเทียบได ดังนี้

 1) ไดอินทรียวัตถุ 441 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.14 เปอรเซ็นต

 2) ไดไนโตรเจน หรือเทากับปุยยูเรีย (46-0-0) 20.4 กิโลกรัมตอไร

 3) ไดฟอสฟอรัส หรือเทากับปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0) 2.2 กิโลกรัมตอไร

 4) ไดโพแทสเซียม หรือเทากับปุยโพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) 7.4 กิโลกรัมตอไร

 คิดเทียบเปนเงิน คาปุยยูเรีย ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต และปุยโพแทสเซียมคลอไรด รวมเทากับ 

447 บาทตอไร

 2. ปลูกเพื่อเปนไมยืนตน นิยมปลูกเปนแนวกันลม เมื่อตัดแตงกิ่ง กาน ใบ และสับกลบลงดินเพิ่ม

อินทรียวัตถุได นิยมปลูกในพื้นที่เพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ไดแก พื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบ
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 รูปแบบการปลูก 

 1. ปลูกหมุนเวียนในระบบ หรือปลูกพืชเหลื่อมฤดู เพื่อช วยปองกันการชะลางหนาดิน คือ 

ปลูกถั่วมะแฮะ 1 ป แลวสับกลบเปนปุยพืชสด ตามดวยการปลูกพืชหลัก เชน ถั่วแดง หรือขาวไรอีก 1 ป

 2. ปลูกเปนแถบพืชตามแนวระดับ (Strip cropping) ขวางความลาดเท โดยปลูกรวมกับพืชไรและไมผล 

เชน ขาวโพดรวมกับแถบถั่วมะแฮะ ขาวไรรวมกับแถบถั่วมะแฮะ และกาแฟรวมกับแถบถั่วมะแฮะ ใชอัตรา

เมล็ดพันธุ 2 กิโลกรัมตอไร

 3. ปลูกแซมกับพืชหลัก ในพื้นท่ีลาดชันและพื้นที่ราบโดยปลูกพืชหลักระยะแรก ไดแก กาแฟ และ

พืชอื่นๆ แลวปลูกถั่วมะแฮะในพื้นที่วางระหวางพืชหลัก ใชอัตราเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัมตอไร

 4. ปลูกคลุมทั้งพื้นที่ ในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ราบ หรือพื้นที่วางเปลา ใชอัตราเมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร
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โสนอัฟริกัน (Sesbania)

ชื่ออื่น : Jantr. Manila abathi, New dhaincha

ชื่อวิทยาศาสตร : Sesbania rostrata

 

 โสนอัฟริกัน มีลําตนตรง แตกก่ิงกานสาขามาก อายุออกดอกประมาณ 50 วัน และเจริญเติบโตไดดี

ทั้งในสภาพดินไรและดินนา ทนทานตอนํ้าทวมขัง และทนตอสภาพดินเค็มไดถึงระดับความเค็มปานกลาง

2-8 เดซิซีเมนตอเมตร

 การปลูก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. ปลูกเพื่อไถกลบเปนปุยพืชสด นิยมใชการหวานเมล็ดพันธุ ใชอัตรา 5 กิโลกรัมตอไร อายุ 50 วัน 

จะไดนํ้าหนักสดเฉลี่ยประมาณ 2,000 กิโลกรัมตอไร คิดเปนนํ้าหนักแหงประมาณ 400 กิโลกรัมตอไร

 เมื่อไถกลบ 1 ไร จะไดปริมาณธาตุอาหารเทียบได ดังนี้

 1) ไดอินทรียวัตถุ 362 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.12 เปอรเซ็นต

 2) ไดไนโตรเจน หรือเทากับปุยยูเรีย (46-0-0) 25 กิโลกรัมตอไร

 3) ไดฟอสฟอรัส หรือเทากับปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0) 3.6 กิโลกรัมตอไร

 4) ไดโพแทสเซียม หรือเทากับปุยโพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) 13.7 กิโลกรัมตอไร

 คิดเทียบเปนเงิน คาปุยยูเรีย ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต และปุยโพแทสเซียมคลอไรด รวมเทากับ 

651 บาทตอไร

 2. ปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ นิยมปลูกโดยวิธีการหยอดเปนหลุม อัตราเมล็ดพันธุ 3 กิโลกรัมตอไร 

ระยะปลูกระหวางตน 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 100 เซนติเมตร อายุการเก็บเกี่ยว 120-150 วัน ใหผลผลิต

ประมาณ 120-250 กิโลกรัมตอไร



12 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 รูปแบบการปลูก

 1. ปลูกกอนทํานาหรือหลังนา เชน ปลูกขาว-โสนอัฟริกัน

 2. ปลูกหมุนเวียนในระบบการปลูกพืช เชน ปลูกขาวโพด-โสนอัฟริกัน

 3. ปลูกเปนพืชแซม เชน ขาวโพดแซมดวยโสนอัฟริกัน



13เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ถั่วเขียว (Mung bean)

ชื่ออื่น : ถั่วจิม ถั่วมุม ถั่วทอง

ชื่อวิทยาศาสตร : Vigna radiata

 

 ถั่วเขียว มีลําตนสูง 30-90 เซนติเมตร แตกกิ่งกานสาขามาก ดอกสีเหลือง หรือสีเขียวอมเหลือง 

อายุออกดอกประมาณ 30-35 วัน เจริญเติบโตไดดี ในพื้นที่ดอนที่มีการระบายนํ้าดี และทนแลงไดดี

 การปลูก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. ปลูกเพื่อไถกลบเปนปุยพืชสด ใชการหวานเมล็ด อัตรา 6-8 กิโลกรัมตอไร จะไดนํ้าหนักสดเฉลี่ย

ประมาณ 2,000 กิโลกรัมตอไร คิดเปนนํ้าหนักแหงประมาณ 350 กิโลกรัมตอไร

 เมื่อไถกลบ 1 ไร จะไดปริมาณธาตุอาหารเทียบได ดังนี้

 1) ไดอินทรียวัตถุ 35 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.01 เปอรเซ็นต

 2) ไดไนโตรเจน หรือเทากับปุยยูเรีย (46-0-0) 2.9 กิโลกรัมตอไร

 3) ไดฟอสฟอรัส หรือเทากับปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0) 3.2 กิโลกรัมตอไร

 4) ไดโพแทสเซียม หรือเทากับปุยโพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) 24.2 กิโลกรัมตอไร

 คิดเทียบเปนเงิน คาปุยยูเรีย ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต และปุยโพแทสเซียมคลอไรด รวมเทากับ 

544 บาทตอไร

 2. ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ นิยมปลูกโดยวิธีหยอดเปนหลุม อัตราเมล็ดพันธุ 3-5 กิโลกรัมตอไร ระยะ

ปลูกระหวางตน 20-50 เซนติเมตร ระหวางแถว 75-100 เซนติเมตร อายุการเก็บเกี่ยว 60-70 วัน ใหผลผลิต

ประมาณ 150-200 กิโลกรัมตอไร



14 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 รูปแบบการปลูก

 1. ปลูกเปนพืชหมุนเวียนสลับกับพืชหลัก เชน ขาวโพด-ถั่วเขียว

 2. ปลูกเปนพืชแซมพืชหลัก เชน ถั่วเขียว-มันสําปะหลัง



15เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ถั่วเหลือง (Soybean)

ชื่ออื่น : ถั่วแระ ถั่วพระเหลือง ถั่วแมตาย ถั่วเนา ถั่วหนัง

ชื่อวิทยาศาสตร : Glycine max

 ถั่วเหลือง มีลําตนต้ังตรง ทรงพุมมีใบมาก ใบถั่วเหลืองสองใบแรกจะเปนใบเดี่ยว ฝกสีเหลืองนํ้าตาล 

หรือเกือบดํา ฝกมีรูปรางตรงหรือโคงเล็กนอย เมล็ดสีเหลือง เขียว นํ้าตาล ดํา หรือมีจุดประ รูปรางเมล็ดกลม 

หรือกลมรี เจริญเติบโตไดในดินเกือบทุกชนิดที่มีการระบายนํ้าดี

 การปลูก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. ปลูกเพื่อไถกลบเปนปุยพืชสด ใชการโรยเปนแถว อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร จะไดนํ้าหนักสดเฉลี่ย

ประมาณ 1,500 กิโลกรัมตอไร คิดเปนนํ้าหนักแหงประมาณ 300 กิโลกรัมตอไร

 เมื่อไถกลบ 1 ไร จะไดปริมาณธาตุอาหารเทียบได ดังนี้

 1) ไดอินทรียวัตถุ 151 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.05 เปอรเซ็นต

 2) ไดไนโตรเจน หรือเทากับปุยยูเรีย (46-0-0) 17.7 กิโลกรัมตอไร

 3) ไดฟอสฟอรัส หรือเทากับปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0) 3.6 กิโลกรัมตอไร

 4) ไดโพแทสเซียม หรือเทากับ ปุยโพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) 12.4 กิโลกรัมตอไร

 คิดเทียบเปนเงิน คาปุยยูเรีย ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต และปุยโพแทสเซียมคลอไรด รวมเทากับ 

533 บาทตอไร

 2. ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ นิยมปลูกโดยวิธีหยอดเปนหลุม อัตราเมล็ดพันธุ 7 กิโลกรัมตอไร 

ระยะปลูกระหวางตน 20 เซนติเมตร ระหวางแถว 50 เซนติเมตร อายุการเก็บเกี่ยว 85-100 วัน ใหผลผลิต

ประมาณ 200-300 กิโลกรัมตอไร



16 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 รูปแบบการปลูก

 1. ปลูกเปนพืชหมุนเวียนกับพืชหลัก เชน ขาวโพด-ถั่วเหลือง

 2 ปลูกเปนพืชแซมกับพืชหลัก เชน ถั่วเหลือง-มันสําปะหลัง



17เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ถั่วคุดซู (Kudzu)

ชื่ออื่น : เพอโร เพอราเรีย

ชื่อวิทยาศาสตร : Pueraria phaseoloides

 ถั่วคุดซู มีลําตนกลมเปนเถาเลื้อย สีเขียวอมมวง มีขนรอบลําตน เลื้อยพันตนไม และเลื้อยตามดินได

ยาวถึง 7-9 เมตร บริเวณขอของลําตนที่อยูติดดินสามารถงอกรากและแตกแขนงใหมได มีรากลึก ชอดอกสีมวง 

ฝกเมื่อแกสีดํายาว 8-10 เซนติเมตร เมล็ดสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลดํา เจริญเติบโตไดดีในดินเหนียว ทนตอสภาพ

ดินกรด แตไมทนสภาพดินเค็ม และทนตอรมเงาไดดี

 การปลูก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. ปลูกเพื่อไถกลบเปนปุยพืชสด ใชการหวาน อัตราเมล็ดพันธุ 3-5 กิโลกรัมตอไร จะไดนํ้าหนักสด

เฉลี่ยประมาณ 3,000 กิโลกรัมตอไร คิดเปนนํ้าหนักแหงประมาณ 600 กิโลกรัมตอไร

 เมื่อไถกลบ 1 ไร จะไดปริมาณธาตุอาหารเทียบได ดังนี้

 1) ไดอินทรียวัตถุ 241 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.08 เปอรเซ็นต

 2) ไดไนโตรเจน หรือเทากับปุยยูเรีย (46-0-0) 25.3 กิโลกรัมตอไร

 3) ไดฟอสเฟอรัส หรือเทากับปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0) 2.1 กิโลกรัมตอไร

 4) ไดโพแทสเซียม หรือเทากับปุยโพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) 14.9 กิโลกรัมตอไร

 คิดเทียบเปนเงิน คาปุยยูเรีย ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต และปุยแทสเซียมคลอไรด รวมเทากับ 

643 บาทตอไร

 2. ปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ นิยมใชการเพาะเมล็ดพันธุเปนตนกลากอนยายปลูกลงแปลง ใชอัตรา

เมล็ดพันธุ 2 เมล็ดตอถุง เมื่ออายุ 1 เดือน ยายปลูกลงแปลง ระยะปลูกระหวางตน 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 

50-75 เซนติเมตร ใหผลผลิตประมาณ 60 กิโลกรัมตอไร



18 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 รูปแบบการปลูก

 1. ปลูกในสวนปาลม สวนยาง และสวนผลไม

 2. ปลูกรวมกับหญาอาหารสัตว เนื่องจากมีโปรตีนสูงถึง 14 เปอรเซ็นต

 3. ปลูกคลุมพื้นที่วางเปลา



19เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับรานคาตัวแทนจําหนายปุยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

จัดประชุมเกษตรกรเพื่อใหความรูดานการเกษตร การใชปุยที่ถูกตอง และมีการมอบของสมนาคุณใหแก

เกษตรกรตามจังหวัดตางๆ ดังนี้

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

จัดประชุมเกษตรกร ณ สหกรณหอมหัวใหญ บานกาดพัฒนา จํากัด จ.เชียงใหม

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 

จัดประชุมเกษตรกร รวมกับรานนําชัยการเกษตร อ.นาดวง จ.เลย



20 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

จัดประชุมเกษตรกร โดยจัดเปน Booth เพื่อขายหนาราน ณ รานวุฒิเจริญเคมีเกษตร 

ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

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



 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ คุณสมใจ ครุธตําคํา เกษตรกรเจาของแปลงสาธิต จัดกิจกรรมประชุมเกษตรกร
และเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงขาวสาธิต ภายใตโครงการเพิ่มขาว ณ แปลงขาว ม.4 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

21เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย

à¡çºà¡ÕèÂÇ¼Å¼ÅÔµá»Å§¢ŒÒÇÊÒ¸Ôµ ¨.Ê¡Å¹¤Ã



22 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย

  วันที่ 3 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผู ผลิตและจําหนายปุ ยเต็มสูตร 
ตราหัววัว-คันไถ รวมกับรานตาหนูการเกษตร และรานเพ็ชรพิชัยการเกษตร จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเกษตรกร
และเยี่ยมชมแปลงขาวสาธิต โครงการเพิ่มขาว เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการปลูกขาว

àÂÕèÂÁªÁá»Å§¢ŒÒÇÊÒ¸Ôµ ¨.¾Ô¨ÔµÃ



23เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย

 วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผู ผลิตและจําหนายปุ ยเต็มสูตร 

ตราหัววัว-คันไถ รวมกับรานเกษตรคลองหา จ.ปทุมธานี และสหกรณการเชาซื้อที่ดินลําลูกกา จํากัด จ.ปทุมธานี 

จัดประชุมเกษตรกร เรื่อง “ปุ ยเคมี และธาตุอาหารขาว” โดยมีผู ช วยศาสตราจารยอดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ  

อดตีอาจารยประจาํภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกาํแพงแสน รบัเกยีรติ

เปนวิทยากร นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมใหเกษตรกรเขาเยี่ยมชมโรงงานนครหลวง เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการผลิต

ปุยเคมี และการควบคุมคุณภาพสินคาของบริษัทฯ ณ โรงงานนครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

àÂÕèÂÁªÁâÃ§§Ò¹¼ÅÔµ»Ø‰Â



24 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย

 วนัที ่15 ธนัวาคม 2563 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคมี 
จํากัด (มหาชน) ผู ผลิตและจําหน ายปุ ย เต็มสูตร 
ตราหัววัว-คันไถ รวมกับรานวีระชัย อ.ลาดบัวหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเกษตรกร เรื่อง “ปุยเคมี 
และธาตุอาหารข าว” โดยมี ผู ช วยศาสตราจารย 
อดศิกัดิ ์บวนกยีาพันธุ อดตีอาจารยประจาํภาควชิาโรคพชื 
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน รับเกียรติเปนวิทยากร นอกจากนี้
ทางบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมใหเกษตรกรเขาเยี่ยมชม
โรงงานนครหลวง เพื่อเรียนรู เกี่ยวกับการผลิตปุ ยเคมี 
 และการควบคุมคุณภาพสินคาของบริษัทฯ ณ โรงงานนครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
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บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษพลังงานและการใชทรัพยากร 
จัดงาน Zero Waste ณ โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ (ทางขวา) เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) ผูผลติและจาํหนายปุยเคมคุีณภาพสงูในประเทศไทยภายใตตราสนิ

คา หวัววั-คนัไถ มอบรางวลัชนะเลศิการจดัแสดงบธูใหตวัแทนฝายผลติในงาน Zero Waste ประจาํป 2563 

ณ โรงงานนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวดัพระนครศรอียธุยา ซึง่กิจกรรมครัง้นีจ้ดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค

เพือ่สรางความตระหนกัรูและการมสีวนรวม ในเรือ่งการอนุรกัษพลงังานและการใชทรพัยากรแกพนกังาน

ทุกคนในองคกร รวมทั้งเปดโอกาสใหพนักงานจัดแสดงผลงานในการลดและอนุรักษพลังงานท่ีเกิด

จากกระบวนการทํางานตางๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอมซึ่งบริษัทฯ 

ใหความสําคัญและจัดขึ้นเปนประจําทุกป

กิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัท
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 นายณัฐกร จิตราภัณฑ ผูจัดการท่ัวไป สายงานกิจการท่ัวไป พรอมดวยตัวแทนพนักงาน 

บรษิทั ไทยเซน็ทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) รวมกจิกรรมกบัอาคารสามยานมติรทาวนในโครงการเปลีย่นขยะ

เปนเงินบริจาค โดยนําขวดนํ้าพลาสติกท่ีใชแลวมาทําการคัดแยกและสงมอบใหกับทางนิติบุคคลอาคาร

เพ่ือจําหนาย ทั้งนี้ รายไดจากการจําหนายขยะขวดน้ําพลาสติกจะถูกสงมอบใหกับมูลนิธิทางดาน

สิ่งแวดลอม โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใสตอสังคม ดวยการปลูกฝงคานิยมองคกร

ในการคัดแยกขยะ และสนับสนุนการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมใหแกพนักงานในองคกร

ซึ่งทางบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตลอดมา

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เขารวม “โครงการเปลี่ยนขยะเปนเงินบริจาค” 
ปลูกฝงคานิยมในการคัดแยกขยะ และสนับสนุนการมีสวนรวมในการรับผิดชอบ

ตอสังคมใหแกพนักงานในองคกร
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 นายเฉลมิพล สมาคม ผูจัดการทัว่ไป สายงานสนบัสนนุการผลิต บรษิทั ไทยเซน็ทรัลเคม ีจาํกดั 

(มหาชน) ผู ผลิตและจําหนายปุ ยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคา หัววัว-คันไถ 

เปนตัวแทนสงมอบอาหารและเครื่องดื่มแกเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานดานตรวจคัดกรองการเดินทาง

ขามพื้นที่ ในสถานการณโควิด 19 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาที่ในอําเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานตรวจคัดกรองการเดินทางขามพื้นที่

ในสถานการณโควิด 19 อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 นายบุญชัย กอเกียรติพิทักษ (ที่ 5 จากขวา) ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และ

ตัวแทนพนักงานจาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญ

ในประเทศไทย ภายใตตราสินคา หัววัว-คันไถ สงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใชที่จําเปนใหแก

ศูนยดํารงธรรม โดยมี นายจารุวัฒน วงศจอม (ที่ 5 จากซาย) นายอําเภอพระสมุทรเจดียเปนผูรับ

มอบ เพื่อชวยเหลือผูที่ได รับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใชที่จําเปน
ใหแกศูนยดํารงธรรม อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

เพื่อสงตอใหผูไดรับผลกระทบโควิด 19
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 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับเกษตรกรเจาของพื้นที่ จัดทําแปลงสาธิต

ในนาขาว โดยบริษัทฯ มอบปุยตราหัววัว-คันไถ ใหเกษตรกรใชในแปลงสาธิตดังกลาว

คุณไพรัช สุนประชา
ม.8 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข41 โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ 
จํานวน 1 กระสอบ มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 38 ไร

คุณนอง โพธิ์ศรี 
ม.5 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข41
โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ 

จํานวน 3 กระสอบ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 250 ไร

 คุณเสาวนีย รวยสูงเนิน 
ม.5 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข41
โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ 

จํานวน 1 กระสอบ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 44 ไร
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คุณวรรณชุลี ศรีทองจอย 
ม.1 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ Jasmine 85
โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ 

จํานวน 1 กระสอบ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 47 ไร

คุณพบ ฉันทพอง 
ม.10 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ Jasmine 85 โดยใสปุยสูตร 

20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ จํานวน 1 กระสอบ มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 42 ไร

คุณณรงค ทั่งรื่น 
ม.9 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข31
โดยใสปุยสูตร 16-12-8 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ 

จํานวน 1 กระสอบ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 30 ไร
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คุณบางกร อยูแลว 
ม.2 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข61
โดยใสปุยสูตร 15-15-15 พรีเมี่ยม ตราหัววัว-คันไถ 

จํานวน 2 กระสอบ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 14 ไร

คุณอภิรักษ เหลาวิบูลยชัยกิจ 
ม.8 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข41 
โดยใสปุยสูตร 15-15-15 พรีเมี่ยม ตราหัววัว-คันไถ 

จํานวน 2 กระสอบ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 85 ไร

คุณนพดล สุขหนาไม 
ม.8 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข31
โดยใสปุยสูตร 15-15-15 พรีเมี่ยม ตราหัววัว-คันไถ 

จํานวน 2 กระสอบ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 45 ไร
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ภาษาเกษตรประจําฉบับ

 ภาษาเกษตรประจําฉบับนี้ขอเสนอคําวา “ทองบางสะพาน” ทองบางสะพานเปนชื่อของทุเรียน 

ที่มีถิ่นกําเนิดที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ดังที่กรมวิชาการเกษตรไดเขียนประวัติความเปนมาไวดังนี้ 

 ทุเรียนพันธุทองบางสะพาน ไดจากการคัดเลือกพันธุในพื้นที่ของสวนมีตังค อําเภอบางสะพาน จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ โดยมี นายธวัชชัย เทศรําลึก เปนผูดูแลสวน ในป พ.ศ. 2526 นายสมัย เทศรําลึก ไดนํากิ่งพันธุ 

ทุเรียนพันธุหมอนทองจากจังหวัดนนทบุรีมาปลูกภายในสวน แตปลูกไประยะหนึ่งยอดของตนทุเรียนหักลง 

ตนตอ ทุเรียนซ่ึงเกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนไมทราบพันธุจึงแตกยอดใหมขึ้นมา เจาของสวนจึงปลอยใหตน

เจริญเติบโตจนกระทั่งออกดอกและติดผล ในป พ.ศ. 2533 นายธวัชชัย เทศรําลึก พบวาเนื้อของทุเรียนพันธุนี้ 

มีความแตกตางจากพันธุอื่น คือ เนื้อละเอียด เหนียว ไมเละงาย สีเหลืองเขมคลายทองคํา มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว 

รสชาติมันอมหวาน น้ําหนักผลเฉลี่ย 2.0–5.4 กิโลกรัม จากนั้นติดตามความคงตัวของลักษณะประจําพันธุ 

เปนเวลา 25 ป จึงไดตั้งชื่อพันธุวา “ทองบางสะพาน”

 ตอมาในเดือนกันยายนป พ.ศ. 2561 นายธวัชชัย เทศรําลึก ไดติดตอมายังสํานักคุมครองพันธุพืช 

กรมวิชาการเกษตร เพื่อนําทุเรียนพันธุทองบางสะพานมา ยื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน

ตามพระราชบญัญตัพินัธุพชื พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ เจาหนาทีส่าํนกัคุมครองพนัธุพชืไดตรวจสอบขอมูล

ลักษณะประจําพันธุของทุเรียนพันธุทองบางสะพานเบื้องตน พรอมทั้งเอกสารหลักฐาน พบวาถูกตองครบถวน 

จากน้ันเจาหนาที่สํานักคุ มครองพันธุ พืชไดจัดทําประกาศโฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุ พืช

ข้ึนทะเบียนของทุเรียนพันธุ ทองบางสะพาน เพื่อประกาศ ณ 

กรมวิชาการเกษตร และเผยแพรในเว็บไซตของกรมวิชาการเกษตร 

เปนเวลา 30 วัน เมื่อไมมีผู ทักทวง สํานักคุ มครองพันธุ พืช 

กรมวิชาการเกษตร จึงดําเนินการออกหนังสือรับรองพันธุ พืช

ขึ้นทะเบียน ใหกับนายธวัชชัย เทศรําลึก ผูยื่นคําขอฯ โดยหนังสือ

รับรองพันธุ พืชขึ้นทะเบียนของทุเรียนพันธุ ทองบางสะพาน

เลขที่ 1312/2561 ออกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 ทุเรยีนพนัธุทองบางสะพานจะออกผลผลิตใหไดรับประทาน

กันในชวงกลางเดือนพฤษภาคม ถึงชวงปลายเดือน สิงหาคม 

ของทุกๆ ป ทานใดสนใจสามารถติดตอ คุณธวัชชัย เทศรําลึก 

เบอรโทร 081-348-7595 หรือทาง Facebook : สวนมีตังค

ทองบางสะพาน
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ขาวควรรู
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ผลกระทบจากการใชวัตถุอันตรายทางการ

เกษตร
 วัตถุอันตรายทางการเกษตรมิใชจะมีประโยชน

ในการใชปองกันกําจัดศัตรูพืชแตเพียงอยางเดียว 

แตยงัมผีลกระทบตอผูใชผูบรโิภคและสิง่แวดลอม ไดแก

 1. อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชโดยตรง เนื่อง 

จากพิษของสารเหลานั้น

 2. อาจเกดิผลกระทบตอพชืปลกูทาํใหเสยีหายได

 3. อาจสรางปญหาการระบาดของแมลงศตัรูพชื

เพิ่มมากขึ้น (resurgence)

 4. อาจสรางความตานทานของแมลงศตัรพูชืตอ

สารกําจัดศัตรูพืช (resistance)

 5. เกิดพิษตกคางในผลิตผลการเกษตร

 6. เกิดปญหาพิษตกคางในสภาพแวดลอม

 7. อาจเกิดการตกคางในหวงโซอาหาร (Food 

chains)

การปองกันพิษจากวัตถุอันตรายทางการ

เกษตร
 1. อานฉลากใหเขาใจกอนใชและตองปฏิบัติ

ตามคําแนะนําในฉลาก

 2. ห ามใช มือผสม ให ใช  ไม กวนหรือคลุก

ใหเขากัน

 3. การฉีดพนวัตถุอันตรายตองแตงตัวใหมิดชิด 

เพื่อปองกันมิใหถูกละอองวัตถุอันตราย

 4. ขณะฉดีพนใหอยูเหนอืลมเสมอ และหยดุฉีด

เมื่อลมเปลี่ยนทิศ

 5. หามสูบบุหรี่ ดื่มนํ้า หรือรับประทานอาหาร

ขณะใชวัตถุอันตราย

 6. หามลางภาชนะบรรจุ อุปกรณเครื่องพนลง

ในแมนํ้า บอนํ้า ลําคลอง

 7. เมื่อเสร็จจากการใช วัตถุ อันตรายแล ว

ถอดเสื้อผาที่ใสออกซักและอาบนํ้าใหสะอาด

 8. ถารู สึกไมสบายใหหยุดฉีดพน และรีบไป

พบแพทย พรอมภาชนะบรรจุและฉลากวัตถุอันตราย

 9. เก็บวัตถุอันตรายไวในภาชนะเดิมที่มีฉลาก

เทาน้ัน หามเปลี่ยนถายไปภาชนะอ่ืนและเก็บในหอง

ที่มิดชิด

  10. ภาชนะบรรจุเมื่อใชหมดแลว ใหทําลายและ

ฝงดิน

 การใชปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไมถูกตอง สงผลกระทบตอรางกายของผูใช และเกิดความสิ้นเปลือง

โดยไมจําเปน โดยเฉพาะการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตองมีความระมัดระวังเปนอยางมาก ดังที่ สํานักควบคุม

พืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ไดจัดทําเอกสาร การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ปลอดภัย 

นํามาเผยแพร เพื่อใหเกษตรกรไดใชวัตถุอันตรายอยางถูกตองและปลอดภัย 
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ปญหาในการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร
 ปญหาที่เกิดจากการใชวัตถุอันตรายทางการ
เกษตร มีดังนี้
 1. การใชชนิดของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ไมถูกตองไมตรงกับชนิดของศัตรูพืชเปาหมาย
 2. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีฤทธิ์
ตกคางนานกับผลผลิตในชวงระยะใกลเก็บเกี่ยว
 3. การผสมวัตถุอันตรายทางการเกษตร
หลายชนิดในการพนแตละครั้ง
 4. การใชในชวงเวลาไมถูกตอง หมายถึงการใช
บอยครั้งเกินความจําเปนหรือการพนวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรทนัท ีเมือ่เริม่พบศตัรพืูชในแปลงโดยไม
คาํนงึวาศตัรพูชืทีพ่บน้ันมจีาํนวนมากพอท่ีจะทาํใหเกดิ
ความเสียหายหรือไม

การเลือกซื้อวัตถุอันตรายทางการเกษตร
 เลอืกซือ้วตัถอุนัตรายทางการเกษตรทีม่ฉีลากถกู
ตองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
บนฉลากตองระบุขอความตอไปนี้
 1. วัตถุประสงคการใช
 2. เลขทะเบียนวัตถุอันตราย
 3. ชื่อสามัญ และชื่อการคา
 4. ระบุปริมาณ สารสําคัญ สูตร
 5. เครื่องหมายแสดงคําเตือนในการใช
 6. มีหัวขอประโยชน วธิใีช วธิเีกบ็รกัษา คาํเตอืน 
อาการเกดิพษิ การแกพษิเบ้ืองตนและคาํแนะนาํสําหรับ
แพทย
 7. ระบุชื่อผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย
 8. ขนาดบรรจุ
 9. วันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุ

ขอปฏิบัติในการใชวัตถุอันตรายทางการ
เกษตร
 วัตถุอันตรายทางการเกษตรมีประโยชนในการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชแตหากใชไมถูกตองก็ทําใหผูใชได
รับอันตรายได ดังนั้น ขณะใชตองปฏิบัติ ดังนี้

 1. ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร เฉพาะกรณี
ที่จําเปนเทานั้น
 2. ไมควรผสมวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
เกนิ 1 ชนดิ ในการพนคร้ังเดยีวยกเวนในกรณีทีแ่นะนาํ
ใหใช
 3. ไมควรใชอุปกรณเคร่ืองพนทีช่าํรุด ควรตรวจ
สอบเครื่องพนกอนนําไปใชทุกครั้ง
 4. ระวงัไมใหละอองวตัถุอนัตรายทางการเกษตร
ปลิวเขาหาตัวผู พนและถูกคน สัตวเลี้ยง อาหาร 
นํ้าดื่ม โดยสังเกตทิศทางลมกอนลงมือพน ในขณะ
ที่ทําการพนตองหันหัวฉีดไปทางใตลมเสมอและ
หยุดพนในขณะที่ลมเปลี่ยนทิศทาง
 5. หามสูบบุหรี่ ดื่มนํ้า หรือรับประทานอาหาร
ในขณะปฏิบัติงาน
 6. ในขณะปฏิบัติงานหากรางกายเป อนวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ตองรีบลางน้ํา และฟอกสบูให
สะอาดกอนที่วัตถุอันตรายทางการเกษตรจะซึมเขาสู
รางกาย
 7. ภายหลังการพนวตัถุอันตรายทางการเกษตร
ทุกครั้งตองอาบนํ้า สระผม และซักเสื้อผาใหสะอาด
 8. เมื่ อ เสร็ จงานแล ว ให ทํ าความสะอาด
เครื่องพน ระวังอยาใหนํ้าที่ใชลางไหลลงบอนํ้าซึ่งอาจ
เปนอันตรายตอปลา หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 9. ไมเขาไปภายในบริเวณพืน้ท่ีพนวตัถอุนัตราย
ทางการเกษตรภายใน 1-3 วัน โดยไมจําเปน
 10. ใชวตัถอุนัตรายทางการเกษตรทีส่ลายตัวเรว็
กับพืชอาหารที่ใกลเก็บเกี่ยว และไมเก็บเกี่ยวพืชนั้น
กอนที่วัตถุอันตรายทางการเกษตรจะสลายตัวหมด 
ระยะการสลายตัวขึ้นอยู กับชนิดของวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร ซึ่งระบุไวในฉลาก
 11. เมื่อไดรับพิษจากวัตถุอันตรายทางการ
เกษตรใหปฏิบัติตามคําแนะนําเบื้องตนบนฉลากกอน
แลวรีบนําผูปวยสงแพทยที่ใกลที่สุด พรอมนําภาชนะ
บรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชไปใหแพทย
เพื่อพิจารณาประกอบการรักษาดวย
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 ผมในฐานะผู ป  วยมะเร็ งหลั ง โพรงจมูก 

กวาจะรูวาเปนกถ็งึระดับ 2B ซะแลว สองบคีอืมอีาการ

ตอมนํ้าเหลืองใตคางดานขวามีอาการบวมขึ้นมาตอน

เดือนตุลาคม 2563 เริ่มสังเกตเห็นมีกอนเล็กๆ โผลมา

ใตคางดานขวา ใจนึกวาคงจะเปนตอมทอนซิลอักเสบ 

แตไมใช ตอมนี้โตขึ้นเรื่อยๆ จนวันที่ 7 ธันวาคม 2563 

ไปพบแพทย แพทยเริ่มสองดูจมูก และคอ พรอมกับ

เจาะนํ้าจากที่บวมไปตรวจ ปรากฏวาไมเปนวัณโรค 

เพราะกอนหนาน้ีมอีาการเสลดและนํา้มกูมกัมเีลอืดปน

ออกมา มีลักษณะเปนนํ้ามูกเหนียวๆ ซ่ึงเมื่อลางโดย

ใชนํ้าเกลือลางจะหลุดออกโดยงาย 

 

 แพทยนัดอีกครั้งในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

คราวนี้ตัดชิ้นเนื้อที่โพรงจมูกเอาไปตรวจวาเปนมะเร็ง

หรือไม และเร่ิมทําการสงไปเอกซเรยปอด และทํา

ซทีสีแกน ในเวลาตอมาปรากฏวาปอดปกติด ีซทีีสแกน 

ภาพไมชัดเจน 24 ธันวาคม 2563 พบแพทยตามนัด 

เพื่อฟงผลชิ้นเนื้อ โดยมีภรรยารวมฟงดวย คุณหมอ

สาวสวยที่รักษาบอกวา “คุณลุง คุณลุง เปนมะเร็งหลัง

โพรงจมูก” เมื่อคุณไดยินคุณจะเริ่มรู สึกอยางไร 

สาํหรบัผม ผมเริม่เจรจากบัหมอวา “คณุหมอครบัถาผม

ไมรักษาไดไหมครับ ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ 

คุณหมอเร่ิมแสดงความเห็นไมเห็นดวย พรอมกับ

อธิบายวา โรคนี้รักษาได รักษาหาย และอยูไดเปน

สิบป 

 คุณหมอแจงว าตองทําการรักษาโดยการ

ฉายรังสีรวมกับการใหคีโม คุณหมอไดจัดทําเอกสาร

สงตัวตอไปยังโรงพยาบาลเปาหมาย สําหรับผมคือ

โรงพยาบาลศิริราชที่กรุงเทพฯ ผมได รับความ

กรุณาจากอาจารยหมออาวุโสทานหน่ึงท่ีไดกรุณา

ประสานงานเพื่อใหไดรับการรักษา โดยทําการนัด

กับคุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราช ใหไปโรงพยาบาล

ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เปนครั้งแรก จากนั้นก็ไดมี

การนัดหมายและไดพบแพทยอยางตอเนื่องอีก

หลายครั้ง 

 จนในท่ีสุดคณะแพทยไดรวมประชุมกันแลว 

สรุปวาผมจะไดรับการรักษาโดยฉายรังสี 33 ครั้ง

โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ

กวาจะรูวา
เปนมะเร็ง

หลังโพรงจมูก
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และทําคีโม 6 ครั้ง การทําคีโม 3 ครั้งแรก ทํารวมกับ

การฉายรังสี และอีก 3 ครั้งหลัง ใหหลังจากการ

ฉายรังสีเสร็จสิ้นแลวอีกเดือนละครั้ง

 กําหนดการออกมาคือ เร่ิมฉายรังสีครั้งแรก

วนัที ่11 กมุภาพนัธ 2564 จะฉายตอเนือ่งทกุวนัยกเวน

วันหยุดราชการ จะครบกําหนดการฉายรังสี 33 ครั้ง

ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 การทําคีโมครั้งแรกวันที่ 15 

มนีาคม 2564 มขีัน้ตอนคอืจะตองตรวจเลอืดเชค็คาไต

วามีความพรอมหรือไม กอนจะเขาพักที่โรงพยาบาล

ตองผานการตรวจโควิด 19 ทุกครั้ง การทําคีโมคร้ังที่

สองในวนัที ่8-11 มนีาคม 2564 โดยวนัที ่8 เจาะเลือด

เพื่อตรวจและพบแพทย วันที่ 9 ตรวจโควิด 19 เขาพัก

ในโรงพยาบาล และใหนํา้เกลอื คโีม และยาตางๆ ตาม

แพทยกําหนด 

 หลังจากการใหคีโมครั้งที่สอง ออกจากโรง

พยาบาลวันที่ 11 เมื่อกลับถึงบานผมเริ่มมีอาการ

อาเจยีน รางกายออนเพลยี น้ําหนักเริม่ลดอยางชดัเจน 

ซึ่งมีผลมาจากการฉายรังสีดวย ผลกระทบอีกหลาย

อยางทีต่ามมาคอื คอจากสขีาวเริม่เปลีย่นเปนสแีดงคลํา้ 

บริเวณปากเริ่มเป อยมีบาดแผลเกิดขึ้น กินอาหาร

ไมได กลืนก็ยากเพราะเจ็บคอ กินอะไรไมรูรส ไมวา

เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ปากเริ่มแหงเพราะตอมนํ้าลาย

ถูกทําลาย สงผลใหไมอยากรับประทานอาหาร และ

มีอาการถายทองทองเสียสลับกับทองผูกควบคูกันไป 

 น้ําหนกัลดลงตามลาํดับจาก 61 กิโลกรัมเหลือ 

60 59 58 57 ขณะเขียนตนฉบับนี้นํ้าหนักอยู ที ่

56 กิโลกรัม คุณหมอบอกวาถาผอมกวานี้หนากาก

ซ่ึงตองทํามาครอบที่ศีรษะจะหลวม จะทําใหตําแหนง

การฉายรงัสมีปีญหา และถาจาํเปนกต็องใหอาหารทาง

สายยางโดยแหยลงไปในจมูก ผมไมมีความประสงค

ใหเปนเชนนั้น เจรจากับหมอวาจะพยายามทํานํ้าหนัก

โดยจะพยายามทานอาหารใหดทีีส่ดุ คาํวาดทีีส่ดุลาํพงั

อาหารพื้นๆ จะไมสามารถสนองความตองการ

ของรางกายได และที่สําคัญผมทานอะไรที่เปนชิ้น

ไมไดเลย แมทําใหเหลวก็ยังลําบาก ผมรับประทาน

อาหารของผูปวยมะเร็ง ทานแลวมีลักษณะเหมือนนม 

เปนขวดเล็กๆ ขวดละ 150 บาท และอีกแบบเปนแบบ

กระปองนํามาชงเองหรือจะเปนกลองทีเ่ขาทาํสําเรจ็รปู

มาแลวอีกกลองละ 60 บาท 

 ยามปากแหงก็อาศัยวุ นชุ มคอตักกินเปน

ระยะ ทุกคร้ังที่จะรับประทานอาหารตองอมและ

กลืนยาชากอนอาหารเชา กลางวัน เย็น และกอนนอน 

ทุกครั้งที่ทานอาหารตองทานยาแกอาเจียนกอน

ประมาณครึ่งชั่วโมง และหลังทานอาหารเสร็จตองอม

แลวกลืนยาปองกันกําจัดเชื้อราในปาก และกลั้วปาก

ดวยนํ้าเกลือบอยๆ การแปรงฟนตองเปลี่ยนไปใช

ยาสฟีนเดก็ ขนแปรงตองออนนุมเพือ่ลดการสมัผสัแลว

เกิดแผล

 สรุปว  า เวลานี้ ของอร อยทั้ งหลายไม มี

ความหมาย อาหารที่ตองเคี้ยวกิน กินไมได แตยังโชค

ดีที่ที่กินมะมวงสุก กลวยหอม กลวยเล็บมือนาง ชวย

ไดอยางด ีการดืม่น้ําบอยๆ คอืคาํแนะนาํใหทาํ ขณะท่ี

ตอสูกับการรักษามะเร็ง ก็ยังตองระวังเร่ืองความดัน

และเบาหวานดวย ปรากฏวาเมื่อทําคีโมครั้งที่สอง 

เบาหวานไมลดตองฉีดอินซูลินที่ทอง 1 เข็มกอนกลับ

บาน และวนัจนัทรที ่15 วันอังคารที ่16 มอีาการความ

ดันตํ่ามากคือลดลงมาถึง 48 ลุกเดินไปไหนหนามืด

ตลอด แตก็คอยๆ ปรับจนความดันมาอยูที่ปกติ และ

โชคดีที่มีเครื่องวัดความดันคอยตรวจอยูเสมอ

 ขณะนี้เหลือการฉายรังสีอีก 10 ครั้ง และ

คโีมอีก 4 คร้ัง ไมรูจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต จะมโีอกาส

มาเลารายละเอียดใหฟงอีกหรือไม แตความตั้งใจของ

บทความนีคื้อ เพือ่ใหทานทีป่ระสบเคราะหกรรมทีป่วย

หรอืผูใกลชิดจะไดรูลวงหนาวาจะเกดิอะไรขึน้ การปวย

คร้ังนีไ้ดประสบการณตางๆ มากมาย ซึง่บางอยางกข็อ

อนุญาตไมเลาใหฟง เพื่อความเหมาะสม และผมก็ได

ความรูมากมายจากสิ่งที่ประสบพบเจอ ดังเอกสาร

ตางๆ ที่นํามาเสนอดังนี้



37เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย



38 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

คูมือการดูแลตนเอง 
ขณะรับการรักษาดวยการฉายรังสี 
โครงการสอนสุขศึกษาในหอผูปวย 

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

การฉายรังสีคืออะไร
  การฉายรังสี หรือการฉายแสง เปนการ

รักษาโรคเนื้องอกที่อวัยวะตางๆ ของรางกาย โดยการ

ใชรังสีปริมาณที่พอเหมาะและมากพอท่ีจะทําลาย

เน้ืองอกนั้นได เปรียบเหมือนกับการเปดไฟสองไปยัง

สวนของรางกายทีเ่ปนเน้ืองอก ผูปวยจะไมรูสกึเจบ็ปวด

หรือรอนแตอยางใด

การฉายรังสีใชเวลานานเทาใด
  การฉายรงัสแีตละครัง้ใชเวลา 1-3 นาที โดย

ฉายรังสีติดตอกันทุกวันเวนวันหยุดราชการ โดยทั่วไป

ใชเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห ผูปวยไมจําเปนตองอยู

ในโรงพยาบาล ฉายรังสีแลวกลับบานได ขณะรับการ

รักษาโดยการฉายรังสี ทานสามารถปฏิบัติงานประจํา

วันไดตามปกติ

ทําอยางไรระหวางรับการฉายรังสี
  ทานควรมาใหตรงตามเวลาทีเ่จาหนาทีห่อง

ฉายรังสีนัด ย่ืนบัตรประจําตัวผูปวยหนาหองฉายรังสี 

รอเรยีกชือ่ เมือ่ทานเขาไปในหองฉายรงัส ีเจาหนาทีจ่ะ

จัดทาและตําแหนงที่จะฉายรังสีใหตรงบริเวณที่แพทย

กําหนด ทานควรนอนนิ่งๆ ใหอยูในทาที่จัดไวจนกวา

เจาหนาที่จะทําการฉายรังสีเสร็จ และเปนผูนําตัวทาน

ออกจากหองฉายรังสี ระหวางที่ฉายรังสี เจาหนาที่จะ

เฝาสังเกตทานผานทีวีวงจรปดหนาหอง และจะเขาไป

ชวยเหลือทานทันทีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เมื่อออกจาก

หองฉายรังสีแลว จะไมมีรังสีใดๆ หลงเหลืออยูในตัว

ทานอีกตอไป ทานสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นใน

สังคมไดตามปกติ

ทําไมตองขีดเสน
  เส นที่แพทยขีดไว  น้ีมีความสําคัญและ

จําเปนมาก แมจะทําใหรู สึกรําคาญ ดูไมสวยงาม 

แตจะชวยใหฉายรังสีไดแมนยําถูกตองตรงกับบริเวณ

ทีเ่กดิโรค สทีีใ่ชขดีเสนอาจทาํใหเกดิการระคายเคอืงได 

ในผูปวยบางรายอาจรูสึกคันยุบยิบ และอาจมีตุมพอง

ตามเสนที่ขีดไวซึ่งจะแหงไปเองภายใน 3-4 วัน

จะดูแลผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีไดอยางไร
  ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี ซ่ึงเปนบริเวณท่ี

แพทยไดขีดเสนไว ควรไดรับการดูแลเปนพิเศษ เพราะ

เปนบริเวณที่มีความบอบบาง เกิดแผลไดงาย

  ทานสามารถอาบนํ้าโดยไมขัดถูผิวหนัง

บริเวณฉายรังสี ภายหลังอาบนํ้าเสร็จ ควร

ใชผานุมซับเบาๆ ใหแหง แทนการเช็ดตัว

ตามปกติ

  ไมควรใชแปงทาตวัหรอืทายาใดๆ เพราะอาจ 

มสีารจาํพวกโลหะหนกัผสมอยู ซึง่จะทําให

เกิดปฏิกิริยาของผิวหนังจากรังสีไดมาก

  หามแกะเกาเพราะอาจทาํใหเกดิแผลไดงาย 

(หนวดใหใชกรรไกรเล็มได)
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  หามวางกระเปานํ้ารอน หรือถูกแสงแดด

เปนเวลานาน เพราะอาจทําใหเกิดการ

ระคายเคืองตอผิวหนัง

  ขณะฉายรังสีควรใชเสื้อผาที่สวมใสงาย 

ใสสบาย ลักษณะเนือ้ผาออนนุม ไมเสยีดสี

ผวิหนงั สาํหรบัทานท่ีฉายรงัสบีรเิวณลาํคอ

ไมควรสวมเสื้อมีปก

จะดูแลแผลบริเวณที่ฉายรังสีไดอยางไร
  อยาใหแผลหรือผิวหนังบริเวณใกลแผล

สกปรกหรอืเปยกนํา้ ควรทาํแผลทกุวนั โดยแพทยหรือ

พยาบาลใกลๆ ที่พักของทาน ในระหวางการฉายรังสี 

ทานสามารถรบับรกิารทําแผลไดที ่“หองฉดียา-ทาํแผล” 

ตึก 72 ปช้ัน 1 (วันจันทรถึงวันศุกรระหวางเวลา 

08.00-16.00 น.)

 ทานอาจทําแผลไดเอง โดยปฏิบัติดังนี้

 1. ลางมือฟอกสบูใหสะอาด

 2. ใชสาํลชีบุนํา้เกลอืเชด็ในแผล และรอบแผล

จนสะอาด  ไมควรใชยาใดๆ นอกจากยาที่

แพทยผูรักษาสั่งให

 3. ปดดวยผากอซที่สะอาดใหคลุมบริเวณ

ที่ฉายรังสี ใชพลาสเตอรยึดติดกับผิวหนัง 

ระวังอยาใหพลาสเตอรติดกับผิวหนัง

บริ เวณที่ฉายรังสี เนื่องจากเวลาลอก

พลาสเตอรออก จะทําใหเกิดแผลไดงาย

ฉายรังสีแลวผมจะรวงหรือไม
  ขนหรือผมจะรวงเฉพาะบริเวณที่ฉายรังสี

เทานั้น ขนหรือผมนี้จะคอยๆ งอกขึ้นมาใหม หลังจาก

หยุดฉายรังสีแลว 2-3 เดือน ฉะนั้นถาไมไดฉายรังสี

บริเวณศีรษะ ผมก็จะไมรวงเด็ดขาด

มีอาหารแสลงตอโรคหรือไม ไมมี
  ควรรบัประทานอาหารทีส่ะอาด เปนอาหาร

ออน รสไมจัด ยอยงาย มีคุณคาครบทางโภชนาการ 

และไดปริมาณแคลอรีเพียงพอ ในผูปวยที่เบื่ออาหาร

หรอืรบัประทานอาหารไดนอย จาํเปนตองไดรบัอาหาร

เสริม เชน นมถั่วเหลือง นมสด หรือซุปใหรับประทาน 

บอยๆ ในระหวางมื้อ ในผูปวยที่มีโรคอื่นรวมดวย 

เชน เบาหวาน  หรือความดันโลหิตสูง เปนตน จําเปน

ตองจํากัดอาหารบางประเภทตามวิธีการรักษาของ

โรคนั้นๆ และตองปฏิบัติตามคําสั่งของแพทยผูรักษา

ดวยเชนกัน

  ควรงดอาหารหมักดอง เหลา บุหรี่ หมาก 

จํากัดเครื่องดื่มประเภทนํ้าชา กาแฟ

  ควรดื่มนํ้าสะอาดอยางนอยวันละ 2 ลิตร 

หรอืเครือ่งด่ืมอืน่ๆ ทีท่านชอบ เชน นํา้ผลไม นํา้หวานแทน 

เพื่อชวยใหรางกายขับของเสีย ซึ่งเกิดจากการทําลาย

เนื้อเยื่อออกทางปสสาวะ และยังทําใหผิวหนังชุมชื้น

จะรับประทานยาอื่นๆ ไดหรือไม
  ยาอ่ืนๆ ไดแก ยาซึง่ผูปวยไดรับจากแพทย

ที่ไมใชรังสีแพทย เนื่องจากผูปวยรักษาโรคอื่นรวมอยู

ดวย เชน ยารักษาเบาหวาน หัวใจ ผูปวยยังคงตอง

รับประทานยาตางๆ เหลานี้ตามคําสั่งแพทยตอไป 

และยังตองไดรับการตรวจและรักษาตอกบัแพทยนัน้ๆ 

ตามนัดโดยสมํ่าเสมอแตตองแจงใหรังสีแพทยทราบ

ถึงแผนการรักษา วันนัด และยาที่ใช เพื่อใหเกิด

ความเขาใจ และสอดคลองในการรักษารวมกัน
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จะกินยาหมอรวมกับการฉายรังสีไดหรือไม
  ในปจจุบันพบวายาหมอไม มีผลดีต อ

การรักษาโรคเนื้องอก ฉะนั้นจงม่ันใจในวิธีการรักษา

ท่ีแพทยใหวาเปนวิธีที่ดีที่สุดสําหรับทาน หากมีขอ

สงสัยใหขอคําแนะนํากับแพทยที่รักษา ทานอยาละทิ้ง

การรักษาไปโดยหันไปกินยาหมอแทนเพราะอาจ

เปนการทําลายโอกาสที่จะรักษาใหหายขาดไปอยาง

นาเสียดายและทําใหตองเสียเงินไปโดยไมจําเปน

การมีเพศสัมพันธและการคุมกําเนิด
  ไมมีขอหามการมีเพศสัมพันธในระหวาง

การรักษา ยกเวนในผูปวยโรคเนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ 

แตควรคุมกําเนิดในระหวางการรักษา ถามีขอสงสัย

ควรปรึกษาแพทย

ทาํอยางไรจงึจะมีความสุขระหวางการรบัการ

ฉายรังสี
  ระหว างรับการฉายรังสี  ท านอาจจะ

ประสบปญหาดานตางๆ ไดแก ปญหาการงาน 

ครอบครัว เศรษฐกิจ ความไมสุขสบายตางๆ เปนตน 

ทําใหวิตกกังวล ไมสบายใจ ทานจึงตองการกําลังใจ

และความชวยเหลือจากครอบครัว แพทย พยาบาล 

เพื่อน หรือผูปวยโรคเดียวกัน

  นอกจากนี้ ท านอาจผอนคลายความ

ตึงเครียดดวยการอานหนังสือ ฟงเพลง ดูโทรทัศน 

ทําสมาธิ เลนเกม ไปเที่ยว ซื้อของ ปลูกตนไม ทําการ 

ฝมือหรืองานอดิเรกอื่นๆ

  จติใจทีส่บายไมเครยีด ไมวติกกังวล มคีวาม

มั่นใจและรวมมือในการรักษา จะชวยใหสุขภาพของ

ทานฟนตัวกลับสูสภาพปกติและหายจากการเจ็บปวย

ไดอยางรวดเร็ว

อาการผิดปกติที่ควรรีบมาพบแพทย
  มีไข หนาวสั่น  

  เลือดออกมาก

  หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ 

  คลื่นไสอาเจียนอยางรุนแรง

  ทองเสียอยางรุนแรง

 ถ ามีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย 

ไมควรซื้อยารับประทานเอง

คูมือการดูแลตนเอง

สําหรับผูปวยที่ไดรับการฉายรังส ี

บริเวณศีรษะลําคอ

โครงการสอนสุขศึกษาในหอผูปวย 

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ผูปวยที่ไดรับการฉายรังสีบริเวณศีรษะ และ

ลําคอ
  ผู ปวยที่ไดรับการฉายรังสีบริเวณศีรษะ

และลําคอ อาจเกิดภาวะแทรกซอนไดดังนี้ ผิวหนัง

แดงคลํ้า ปากและคอแหง เยื่อบุชองปากอักเสบ 

การรับรูรสอาหารเปลี่ยนไป

ผิวหนังที่ฉายรังสี
  โดยปกติ ผูปวยที่ไดรับการฉายรังสีบริเวณ

ศีรษะและลําคอ จะไดรับรังสีในปริมาณที่สูงกวา

การฉายรังสีบริเวณอ่ืน โดยปกติจะใชเวลาประมาณ 

6 สัปดาห ทําใหพบภาวะแทรกซอนจากการฉายรังสี

บริเวณผิวหนังได คือ เมื่อฉายรังสีประมาณ 4-5 

สัปดาห ผิวหนังจะมีสีแดงคลํ้า การดูแลผิวหนัง

บริเวณน้ีจึงควรระมัดระวังเปนพิเศษ โดยอยาเกา 

ถูแรงๆ หรือกระทบกระแทกแรงๆ ใหถูกนํ้าได และ
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ซับดวยผานุมๆ อยาเช็ดแรงๆ เปนอันขาด หากดูแล

ไดถูกตองผิวหนังก็จะแหงลอกไดเอง แตถาดูแล

ไมถกูตองจะทาํใหผวิหนงัแตกเปนแผลเปยก คลายแผล

ไฟไหมน้ํารอนลวก ซึ่งมักเกิดเพราะไดรับการเสียดสี

จากขอบตะเขบ็เสือ้ผา มใิชเกดิจากแผลเนือ้งอกลกุลาม 

แผลชนิดนี้ เมื่อเปนแลวจะหายชา ใช ระยะเวลา

อยางนอย 4-6 สัปดาหข้ึนไป ถาเปนมากแพทยอาจ

พิจารณางดการฉายรังสีชั่วคราว

ปากและคอแหง
 เมื่อฉายรังสีไปแลวประมาณ 1-2 สัปดาห 

ผู ปวยจะมีอาการปากและคอแหง ซึ่งเกิดจากแผล

ของรังสีตอตอมนํ้าลาย ถาน้ําลายนอยและเหนียว 

ทานสามารถปฏิบัติดานเพื่อทุเลาอาการดังกลาว

ไดโดย

 1. จิบนํ้าบอยๆ วันละ 8-10 แกว และควรนํา

ขวดนํ้าติดตัวขณะเดินทาง

 2. หลีกเล่ียงน้ํายาบวนปากที่มีสวนผสมของ

แอลกอฮอล เพราะจะทําใหระคายเคืองและปากแหง

มากยิ่งขึ้น

เยื่อบุชองปากอักเสบ
 เยือ่บชุองปากอกัเสบจะมลีกัษณะเปนจ้ําแดงๆ 

กระจายไปทั่ว ถาเปนมากจะเปนสีแดง และมีจุด

สีเหลืองเปนหยอมๆ ผูปวยจะมอีาการเจบ็ระคายเคือง

ไดตั้งแตเล็กนอยจนถึงมาก  และอาจมีเลือดออกได 

ถาไดรับการดูแลอยางถูกวิธี อาการอักเสบจะคงอยู

เพียงเล็กนอยตลอดระยะเวลาของการฉายรังสี แตถา

ดูแลไมถูกตอง โดยเฉพาะรักษาความสะอาดของปาก

และฟนไมเพียงพอ จะทําใหอาการเปนมากข้ึน และ

ติดเชื้อในชองปากไดงาย  โดยเฉพาะเชื้อรา ผูปวยควร

ปฏิบัติตัว ดังนี้

 1. รับประทานอาหารที่อ อนนุ มไม ต อง

เคี้ยวมาก และมีรสจืด ควรรับประทาน

ในขณะที่ทิ้ งไว  ให  เ ย็นเสียก อน อย า

รับประทานตอนรอนๆ หรืออุนๆ เพราะ

จะระคายเคืองทําใหเจ็บมาก

 2. งดสารระคายเคืองตางๆ เชน เหลา บุหรี่ 

หมากพลู

 3. ดื่มนํ้าสะอาดอยางนอยวันละ 8-10 แกว

 4. รักษาความสะอาดของปาก และฟนอยาง

สมํา่เสมอ โดยแปรงฟนหลงัอาหารทกุครัง้

หรอือยางนอยวนัละ 2 ครัง้ คอืตืน่ตอนเชา

และกอนเขานอน

 5. ใชแปรงสฟีนขนาดเลก็ทีม่ขีนแปรงออนนุม 

เพื่อลดการระคายเคืองตอเยื่อบุตางๆ ใน

กรณีที่เย่ือบุชองปากอักเสบ ควรใชผา

สะอาดพันนิ้วมือเช็ดทําความสะอาดฟน 

เหงือกและซอกฟน แทนการแปรงฟน

 6. ควรใชยาสีฟนที่มีสวนผสมของฟลูออไรด

 7. อมหรือบวนปากดวยนํ้าธรรมดา หรือ

น้ําเกลือ ชนิดเจือจางบอยๆ และทุกครั้ง

หลังรับประทานอาหาร

 8. ถามีการอักเสบของเยื่อบุริมฝปาก หามใช

เจนเชียนไวโอเล็ต (ยาสีมวง) ทา เพราะจะ

ทําใหริมฝปากแหงมากข้ึน และจะยิ่ง

ลุกลามเปนแผลแตก ควรใชวาสลีนหรือ

ลปิสตกิชนดิมนัแทน แตถาเปนการอกัเสบ



42 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ของเยื่อบุในชองปาก เชน กระพุงแกม 

ล้ิน หรือเพดานปาก สามารถใช ยา

เจนเชียนไวโอเล็ตทาได ทั้งยังชวยปองกัน

การติดเชื้อราดวย

 ถามีการอักเสบของเยื่อบุชองปากมากจน

กลายเปนแผลลึก มีลักษณะคลายแผลอักเสบมักเกิด

บริเวณดานขางทั้งสองขางของลิ้นที่กดอยูกับฟนหรือ

กระพุงแกมที่กดติดกับสวนของฟนกราม ควรปรึกษา

แพทย เพื่อพิจารณาใหการรักษาตอไป

การรับรูรสของอาหารเปลี่ยนไป
 การเปลี่ยนแปลงและสูญเสียรสชาติของ

อาหาร เปนผลของรังสีตอตุมรับรสและตอมนํ้าลาย

ในปาก อาการนี้จะมีตั้งแตเมื่อฉายรังสีไปไดประมาณ 

3-4 สัปดาห ขึ้นไป และคอยๆ กลับคืนไดภายใน 

3-4 เดือน เมื่อฉายรังสีครบแลว ดังนั้นผู ปวยควร

ปฏิบัติตัว ดังนี้

 1. ดูแลเรื่องความสะอาดของปากและฟน 

แปรงฟนทุกครั้งหลังอาหาร

 2. จัดอาหารใหดูนารับประทาน เปลี่ยนเมนู

อาหารไมใหซํ้ากันบอยๆ

 3. ควรรับประทานอาหารที่ประกอบดวย

แกงจืด หรืออาหารเหลว จะชวยใหกลืน

สะดวก ถารับประทานอาหารไดนอย 

ควรรับประทานบอยครั้ง

 4.  รับประทานอาหารเสริมระหวางมื้อ เชน 

นมสด นํ้าผลไม

 5. จัดส่ิงแวดล อมให มีบรรยากาศที่ชวน

รับประทานอาหาร

 6. ใสเคร่ืองปรุงแตงรสอาหารที่ทานชอบ 

เชน ซอส เนย นํ้ามัน กระเทียมเจียว

 7. ควรรับประทานอาหารใหครบทั้ง 5 หมู 

โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนและพลังงาน

สูงเพื่อใหรางกายนําไปใชซอมแซมสวน

ที่สึกหรอและทําใหฟ นคืนสู สภาพปกติ

โดยเร็ว

ตัวอยางรายการอาหาร
 อาหารที่เหมาะสมกับทานสามารถจัดเปล่ียน

ไดตามความตองการ เพ่ือใหมีความสุขกับการเลือก

รับประทานอาหาร และไมเบื่อจําเจ เชน



43เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 อาหารเชา

  1. โอวัลติน 1 แกว  ไขลวก 2 ฟอง ขนมปงทาเนย 2 แผน

  2. นมสด 1 แกว ขนมครก 5 คู ปาทองโก 2 คู

  3. ขาวตม 1 ถวย ไขเค็ม หมูหยอง ผัดผักบุงไฟแดง

  4. ขาวตมกุง ปลา หรือหมู ใสไขไก 1 ฟอง

  5.  โจกหมู หรือไก ใสตับหมู 1 ถวย ใสไขไก 1 ฟอง ปาทองโก 1 คู

  6.  ซุปขาวโพดใสไขไก 1 ฟอง ขนมปงกรอบ 5 ชิ้น

  7.  นํ้าเตาหู 1 แกว ไขไกลวก 1 ฟอง ปาทองโก 1 คู

  8.  นํ้าสมคั้น 1 แกว ขาวสวย 1 ถวย ปลาทอด 1 ตัว แกงจืดเลือดหมู 1 ถวย

  อาหารกลางวัน

   1. กวยเตี๋ยวราดหนาหมูสับ เนื้อสัน กุงหรือไก

   2. กระเพาะปลา

   3. บะหมี่นํ้าหรือเกี๊ยวนํ้าหมูสับ

   4. มักกะโรนี ผัดใสกุง / ไก ใสไขไก 1 ฟอง

   5. สุกียากี้นํ้าหรือแหง หมู เนื้อ กุง ใสไข ไก 1 ฟอง

   6. กวยจั๊บนํ้าขน นํ้าใส ใสไขไก 1 ฟอง

   7. สลัดนํ้าขน ปู ไข ไก

   8. ขาวสวย 1 ถวย แกงจืดผักกาดขาว กุงผัดเปรี้ยวหวาน

 อาหารเย็น

  1.  ขาวสวย 1 ถวย แกงจืดวุนเสนใสเตาหูออน หมูสับ ปลาทอด 1 ตัว

  2.  ขาวสวย 1 ถวย ปลานึ่งซีอิ๊ว จับฉายตมเปอย

  3.  ขาวสวย 1 ถวย ไขตุน 1 ฟอง มะระตมกระดูกหมู

  4.  ขาวสวย 1 ถวย ขาหมูนํ้าแดงตมเปอยๆ หรือนองไกอบซีอิ๊วผัดผักนํ้ามันหอย

  5.  หูฉลามนํ้าแดง เตาหูทรงเครื่อง

  6.  ออสวนหอยนางรม

 อาหารเสริม

 1. ไอศกรีมปน หรือไอศกรีมปนกับนมสด  2. รังนกนางแอนรอนหรือเย็น

 3. นมสดอุน ขนมปง สังขยา    4. เตาทึงรอนและเย็น

 5. นํ้าเตาหูทรงเครื่อง     6. ซุปขาวโพด

 7. ลอดชองนํ้ากะทิ    

 8. ผลไม เชน มะละกอสุก กลวยนํ้าวา นอยหนา สม หรือผลไมอื่นๆ ตามฤดูกาล ที่ทานชอบ 

  ไมควรมีรสจัด เพราะอาจทําใหแสบปากได
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การบริหารรางกาย
 เพื่อปองกันปากแคบและขากรรไกรยึด อาปากกวางๆ และหุบปากประมาณ 20 ครั้ง ควรทําบอยๆ 

และทุกครั้งที่นึกได

การบริหารบริเวณลําคอ
 เพื่อปองกันมิใหเนื้อเยื่อพังผืดมายึดบริเวณลําคอ

 ทาที่ 1 หันหนาไปทางซายจนสุด และคอยๆ หันไปทางขวาจนสุด ทําซํ้าๆ ประมาณ 20 ครั้ง 

   ควรทําบอยๆ และทุกครั้งที่นึกได

 ทาที่ 2 กมศีรษะคางชิดอก แลวคอยๆ แหงนศีรษะจนสุด ทําชาๆ ซํ้าๆ หลายครั้ง

 ทาที่ 3  หมุนศีรษะไปทางซาย 3 รอบ และขวา 3 รอบ สลับกันไป ทําวันละหลายๆ ครั้ง

หลังฉายรังสีครบควรปฏิบัติตลอดไป

หลังฉายรังสีครบควรปฏิบัติตลอดไป






