
แ ว ด ว ง เ ก ษ ต ร

 ศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ 

 พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง

ก า ร ด ำ เ นิ น ชี วิ ต แ ก่ พ ส ก นิ ก ร ช า ว ไ ท ย ม า ตั้ ง แ ต่ ปี 

พ.ศ.2517 ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนา

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บน

พื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดย

คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ 

และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและ

การกระทำ เปน็การพฒันาที่สมดุล และยั่งยืน  นางจันทร์ แปน้อย 

ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 

เ
 “ 

กษตรกรต้นแบบ 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สนิทพิมพ์  สิมมาทัน 
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 ในภาคเกษตรกรรมมีเกษตรกรหลายรายที่มี

ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะดำเนินชีวิตตามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง อยา่งเชน่ นางจนัทร ์แปนอ้ย อาย ุ55 ป ี

เกษตรกรบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ตำบลบ้านหัน อำเภอ

โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความ

กระตอืรอืรน้ ขยนัหมัน่เพยีร มคีวามพรอ้มในการพฒันา 

และปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง  

แปลงปลูกผัก 

แปลงปลูกพริก 

แปลงปลูกกล้วย 

 นางจันทร์ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 16 ไร่  มี

แรงงาน 3 คน เดิมทำนา 10 ไร่และปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย

หรือมันสำปะหลัง เพียงอย่างเดียว 6 ไร่ แต่ประสบ

ปัญหาความเสี่ยงสูงจากการปลูกพืชเพียงชนิดเดียว ทั้ง

ปัญหาดินเสื่อม สารเคมีตกค้าง ผลผลิตต่ำ ต้นทุนสูง

เนื่องปัจจัยการผลิตราคาสูง ความไม่แน่นอนของราคา

ผลผลิต เกิดปัญหาหนี้สินตามมา 

แปลงปลูกผัก 

กษตรกรต้นแบบ 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สนิทพิมพ์  สิมมาทัน 
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 ต่อมาจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากพื้นที่

ทีเ่คยปลกูพชืไรอ่ยา่งเดยีว ซึง่มจีำนวน 6 ไร ่ มาเปน็การ

จดัการความสมดลุของธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า การจัดการ

พันธุ์พืช สัตว์ ในรูปแบบการผลิตแบบผสมผสาน คือ  

ขุดบอ่เพือ่เลีย้งปลา และเพื่อใช้น้ำในการปลูกพืชจำนวน 

4 บ่อ (พื้นที่ 4 ไร่) อีก 2 ไร่ ปลูกพืชผสมผสานโดย

วางแผนการผลติใหม้ผีลผลติออกทัง้ป ีเชน่ ถัว่ลสิง ไผเ่ลีย้ง 

หญ้าเลี้ยงสัตว์ หน่อไม้ฝรั่ง ผักหวานป่า ไม้ผลหลายชนิด 

เช่น กล้วย สับปะรด มะม่วง ฝรั่ง  ขนุน มะพร้าว พุทรา 

ลิ้นจี่ ลำไย พชืผกัสวนครวัหลายชนดิ เชน่ ถัว่ฝกัยาว 

มะเขอื หอมแบง่ ผกัช ี ผกักาดกวางตุง้ พรกิ โหระพา 

แมงลกั ปลกูไมย้นืตน้ เชน่ ยางนา สะเดา ยคูาลปิตสั ตะก ู

และปลกูพชืสมนุไพรหลายชนิด   

น.ส.พ.กสิกรปีที่82ฉบับที่4กรกฎาคม-สิงหาคม25524848

 นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค 4 ตัว 
กระบือ 1 ตัว ไก่ 20 ตัว  มีโรงสีข้าว 2 โรง  ในการผลิต
เน้นการลดต้นทุนเป็นหลัก มีการขยายพันธุ์พืชเอง 
หมุนเวียนทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น การใช้แกลบจากโรงสีข้าว ปุ๋ยคอก เศษซากพืชและ
วัชพืช  สมุนไพร และเศษใบไม้จากฟาร์ม มาทำปุ๋ยหมัก 
และน้ำหมักชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมี  
การผลิตเน้นเพื่อการบริโภคเป็นหลัก เมื่อเหลือจึงนำไป
ขาย โดยขายผลผลิตที่แปลงและในหมู่บ้าน เมื่อมีตลาด
นัดชุมชนของหมู่บ้าน สินค้าที่นำไปขายมีทั้งผลผลิตสด
จากฟาร์มของตนเอง เช่น ผักสวนครัว ผลไม้ และการใช้
ผลผลิตจากฟาร์มประกอบอาหารจำพวกแกงและผัด   
ตลอดจนยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้
ในครัวเรือนและขายในตลาดด้วย เช่น แชมพูสระผม 
ครีมนวดผม ผงขัดผิว ยาดมสมุนไพร เป็นต้น  
 ทั้งหมดเป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ฟาร์มอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุน
การผลิต พร้อมคำนึงถึงดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม ให้
ความสำคัญกับการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต และ
ผูบ้รโิภค โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ผสมผสานกบัวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ทำใหน้างจนัทร ์ และครอบครวั
พอมีพอกิน พึ่งตนเองได้ ไม่ต้องเบียดเบียนครอบครัว
และผูอ้ืน่ มภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง
แบบพื้นฐาน 

บ่อน้ำใช้เลี้ยงปลา 

ควาย 1 ในสัตว์ 3 ชนิดสัตว์ที่เลี้ยง 
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 นางจันทร์มีแนวความคิดที่จะสร้างเครือข่าย

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อนบ้านข้างเคียง และผู้สนใจ

ทั่วไป โดยการลงทุนสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ดว้ยเงนิทนุของตนเอง เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้ ความรว่มมอื 

ช่วยเหลือกัน สืบทอดภูมิปัญญา และบทเรียนจากการ

พัฒนา เป็นการก้าวไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 

อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมให้เจริญอย่าง

ยั่งยืนต่อไป  จึงถือได้ว่า นางจันทร์  แปน้อย เป็นเกษตรกร

ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่านหนึ่งที่น่ายกย่อง 

และเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร และ ผู้สนใจทั่วไป 
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แปลงปลูกผัก 

แปลงปลูกถั่ว 

ผลิตภัณท์จากสวน 
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แ ว ด ว ง เ ก ษ ต ร

โลกมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ อย่างไม่หยุดยั้ง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้นำเอาความเจริญมาให้โลก และ

มนษุยช์าตทิีอ่าศยัอยูบ่นโลกใบนีม้ากมายหลายดา้น  แตอ่กีมมุหนึง่ของความเจรญิทางเทคโนโลย ี คอืการสรา้งมลภาวะ

เปน็พษินานาชนดิใหก้บัโลกอยา่งตอ่เนือ่งและนา่กลวั  จนเปน็สาเหตสุำคญัทำใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น (Global Warming) 

 เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่าการที่โลกมีอุณภูมิสูงขึ้นนั้นเกิดจากชั้นบรรยากาศของโลกมีก๊าซเรือน

กระจก(Greenhouse Gas:GHG) ปกคลุมหนาแน่นขึ้นมาก ซึ่งก๊าซเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับรังสีความร้อน

จากดวงอาทิตย์ไว้ และปลดปล่อยกลับลงมาสู่พื้นผิวโลก ก๊าซเหล่านี้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) มีสัดส่วน 

ร้อยละ 77 ก๊าซมีเทน (CH
4
) มีสัดส่วน ร้อยละ 14 ก๊าซไนตรัสออกไซด์(N

2
O) มีสัดส่วน ร้อยละ 8 และกลุ่ม     

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน(CFC: HFCs, PFCs, SF
6
) มีสัดส่วน ร้อยละ 1  

 สำหรับแหล่งกำเนิดที่ปลดปล่อยก๊าซเหล่านี้ แหล่งใหญ่ที่สุดเกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง และฟอสซิล 

การผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมรวมถึงกระบวนการผลิตต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 64.7 

และมาจากด้านเกษตรกรรมเพียง ร้อยละ 13.5 โดยในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 13.5 นั้น เป็นสัดส่วนจากการผลิต

ปศุสัตว์และมูลสัตว์ ร้อยละ 5.1  

ควาย  
ช่วยลดโลกร้อน 

กิตติ กุบแก้ว 
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ควาย  
ช่วยลดโลกร้อน 

 

ก๊าซเรือนกระจก กับกิจกรรมการปศุสัตว์    
	 การเลี้ยงปศุสัตว์สามารถปลดปล่อยก๊าซที่เป็น

สาเหตุของภาวะเรือนกระจก	3	ชนิด	ก๊าซคาร์บอนได	

ออกไซด์	 (CO
2
)	ถูกปลดปล่อยทางลมหายใจ	ก๊าซมีเทน	

(CH
4
)	มาจากการเรอ	และการผายลมของสัตว์เคี้ยวเอื้อง	

และสัตว์ที่มีกระเพาะหมักเทียม	 เช่น	 ม้า	 ส่วนในมูลและ

ปัสสาวะสัตว์ที่ขับถ่ายออกมาเมื่อเกิดการหมัก	 จะ

ปลดปล่อยก๊าซมีเทน	 ไนตรัสออกไซด์	 แอมโมเนีย	 และ

คาร์บอนไดออกไซด์	 ในโลกมูลสุกรที่ถูกย่อยสลายดว้ย

แบคทเีรยี	 จะปลดปลอ่ยกา๊ซมเีทนขึน้สูช่ัน้บรรยากาศของ

โลกมากกว่ามูลของสัตว์อื่น	ในปี	2004	คาดว่ามีปริมาณ

ก๊าซมีเทนจากการย่อยสลายมูลสัตว์ถูกปลดปล่อยสู่ชั้น

บรรยากาศ	 17.52	 ล้านตัน	 ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งคือ	

8.38	ล้านตัน	มาจากมูลสุกร		

กา๊ซเรอืนกระจก กบักจิกรรมทางการเกษตรและอืน่ๆ   
	 กิจกรรมทางด้านการเกษตรอื่นๆ	ที่ทำให้เกิดก๊าซ

เรือนกระจก	 ได้แก่	 การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงของ

เครื่องจักรกลทางการเกษตร	 การจัดการใช้ที่ดิน	 การ

เพาะปลูกข้าว	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นการทำลายป่า	 และ

การเสื่อมสภาพของป่าเป็นทั้งสาเหตุ	 และผลกระทบของ

ภาวะโลกร้อน	 ต้นไม้เมื่อมีชีวิตจะดูดซับก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์เพื่อการเจริญเติบโต	 เมื่อต้นไม้ตายหรือถูกเผา

คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้ง	

และต้นไม้ที่กำลังย่อยสลายก็ผลิตก๊าซ	

	 นอกจากนี้	 จินตนา	 อินทรมงคล	 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การผลิต	และขยายพันธุ์สัตว์	ยังกล่าวถึงการเกษตร	ที่ก่อ

ให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ	 เช่น	 ไนตรัสออกไซด์	 เกดิ

จากการใชปุ้ย๋เคม	ี ทีเ่ปน็สารละลายไนโตรเจน	 ความหนา

แนน่ของดนิทีเ่กดิจากการใชเ้ครือ่งจกัรกล	 ทำใหเ้กดิกา๊ซ

มเีทน	 การเผาผลพลอยไดจ้ากการเกษตร	 ปลดปลอ่ยทั้ง

มีเทน	และไนตรัสออกไซด์		
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 ศรณรงค์ ศุภชวลิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า 

ลักษณะการใช้ที่ดินมีผลอย่างมากต่อการออกซิไดซ์

มีเทน การเปลี่ยนจากป่าไปเป็นพื้นที่การเกษตรส่งผล

ให้ดินสูญเสียคุณสมบัติการออกซิไดซ์ก๊าซมีเทน และ

การปลูกป่าจะช่วยทำให้ดินกลับมาออกซิไดซ์มีเทนได้ 

ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน  
 ควาย จำแนกเป็น ควายเอเชีย (Asiatic Water 

Buffalo) ควายแอฟริกา (Africa buffalo) และ ควาย

แคระ (Anoas-Anoa)  โดยควายเอเชียแบ่งเป็น  

 -	 ควายแม่น้ำ (River or Riverine buffalo) 

หรือ ควายแขก เพราะเลี้ยงมากในประเทศอินเดียและ

ปากีสถาน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Bubalus  bubalis   มี

โครโมโซม 2n=50 ควายแม่น้ำจัดเป็นควายนม  

 -	 ควายปลัก (Swamp buffalo) มีชื่อ

วทิยาศาสตร์เช่นเดียวกับควายแม่น้ำ จำนวนโครโมโซม 

2n=48 เลี้ยงมากในประเทศจีนตอนใต้ เอเชียอาคเนย์ 

ออสเตรเลีย สำหรับควายไทย จัดเป็นควายปลัก ส่วน

ใหญ่เลี้ยงเพื่อให้เนื้อ และใช้แรงงาน  

 สำหรับควายไทย เป็นสมบัติของชาติไทย ควาย

ไทยมีเอกลักษณ์ที่ดี คือตัวโต ร่างกายแข็งแรงบึกบึน มี

ความอดทน และฉลาด บรรพบุรุษของเรามีภูมิปัญญาใน

การฝึกควายเพื่อใช้แรงงานมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งไม่

จำเป็นต้องพึ่งเครื่องจักรกลที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใน

การขบัเคลือ่น ควายเพศเมยีใชแ้รงงาน และใหล้กูไดด้ว้ย 

ควายทั้งเพศผู้และเพศเมียให้มูลเป็นปุ๋ยคุณภาพดี

สำหรบัการเพาะปลกู และมลูของควายยงัเปน็อาหารของ

จุลชีพและสัตว์เล็กๆ ในระบบนิเวศ   

 จากขอ้มลูศนูยส์ารสนเทศกรมปศสุตัว ์ ในป ี 2550 

ทั่วประเทศเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ประเภทสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาก

เป็นอันดับหนึ่งคือ โคเนื้อ 8.84 ล้านตัว รองลงมาคือ 

ควาย 1.75 ล้านตัว และสัตว์เล็ก ประเภทสุกร ที่มีส่วน

สำคัญในการผลิตก๊าซมีเทน จำนวน 9.3 ล้านตัว ควาย

จึงถือว่ายังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโคเนื้อที่

เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องด้วยกัน ซึ่งการเลี้ยงควายส่วนใหญ่จะ

อยูใ่นมอืของเกษตรกรรายยอ่ย รปูแบบการเลีย้งคอืปลอ่ย

ตามทำเลสาธารณะ ตามหวัไรป่ลายนา และตามหว้ยหนอง 

คลองบึง  

 วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงส่วนใหญ่เพื่อผลิต   ลูก

จำหนา่ยเปน็ควายเนือ้ ผลติปุย๋ไวใ้ชใ้นการเพาะปลกู และ

ใช้แรงงาน  ซึ่งการใช้แรงงานในปัจจุบันมีน้อยมากเมื่อ

เทียบกับอดีตเมื่อ 30 ปี ที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรส่วน

ใหญห่นัไปใชเ้ครือ่งจกัรกลแทน ซึง่นอกจากจะสิน้เปลอืง

น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาแพง และต้องซื้อหาจากต่างชาติ

แลว้ยงัทำใหห้นา้ดนิแนน่แขง็ และยงัซำ้เตมิวกิฤตโิลกรอ้น

จากมลพษิทีป่ลดปลอ่ยสูส่ิง่แวดลอ้ม และบรรยากาศโลก

อกีดว้ย   

 ดังนั้น ควายไทย ด้วยจำนวนที่ไม่มาก รวมกับ

ระบบการเลีย้งการจดัการ จงึนา่จะเปน็สตัวเ์ลีย้งทีเ่กือ้กลู

ต่อระบบนิเวศน์ และมีส่วนในการแก้ปัญหาโลกร้อนไม่

ทางตรงกท็างออ้ม มากกวา่ทีจ่ะเปน็การซำ้เตมิใหโ้ลกรอ้น 

ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้ 

 1.	ควายเกลยีดโลกรอ้น โดยธรรมชาตขิองควาย

มีรูขุมขนน้อยระบายความร้อนทางผิวหนังได้ไม่ดี ควาย

จึงเกลียดความร้อน ชอบความเย็น ทั้งน้ำ และร่มเงา 

พื้นที่เลี้ยงควายที่เป็นป่าไม้ พื้นที่ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่เป็น  

ร่มเงา จึงเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงควาย  ควายจึง

ทำให้คนเลี้ยงควาย กลายเป็นนักอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ 

เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยปริยาย 
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 2.	 การเลี้ยงควายช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า

และทำลายหน้าดิน จากการที่ควายกินอาหารหยาบเป็น

หลัก และควายมีระบบการใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบ

ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นข้อดีที่ทำให้การเลี้ยงควาย  มี

ตน้ทนุการผลติทีต่ำ่มาก ถงึแมว้า่ระบบการหมกัในกระเพาะ

จะสร้างก๊าซที่เป็นสาเหตุภาวะเรือนกระจก แต่ควายก็มี

บทบาทสูงมากในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกทาง

ออ้มไดส้งูมากเชน่กนั จากเหตผุลทีค่วายกนิหญา้ธรรมชาต ิ

ได้ดี และด้วยจำนวนที่เลี้ยงต่อรายไม่มาก เกษตรกรจึง

แทบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปลูกสร้างแปลงหญ้า

ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจต้องมีการตัดไม้ทำลายป่า และทำลาย

หน้าดินจากการเขตกรรม เพื่อปลูกหญ้า ซึ่งนอกจาก     

จะทำให้ดินลดประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอน 

ไดออกไซด ์ ยงัทำใหล้ดพืน้ทีป่า่ทีจ่ะชว่ยกกัเกบ็กา๊ซคารบ์อน 

ไดออกไซด์ และลดพื้นที่หน้าดินของป่าซึ่งมีจุลินทรีย์ที่

ช่วยออกซิไดซ์ก๊าซมีเทนด้วย 

 3.	 ควายช่วยลดการเผาไหม้ในไร่นา เป็นการ

ลดการผลติกา๊ซมเีทนดว้ยการกนิอาหารแหง้ ผลพลอยได้

ประเภทฟางข้าวและตอซังในนาข้าว รวมทั้งเศษพืชผัก

ต่างๆ เป็นอาหารควายอย่างดี ควายจึงมีส่วนช่วยกำจัด

เศษเหลือทิ้งต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เกษตรกรไม่ต้อง       

เผาทำลาย ซึ่งจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  มีเทน 

และไนตรสัออกไซด ์ สูช่ัน้บรรยากาศของโลกปลีะหลายครัง้ 

และการทีค่วายกนิฟางขา้ว ตอซงัขา้ว และหญา้ธรรมชาติ

ทัว่ไป ซึง่มคีวามชืน้ตำ่ นา่จะมสีว่นทำใหก้ระบวนการหมกั

ในกระเพาะสามารถลดการผลิตก๊าซมีเทนลงได้ระดับ

หนึ่งด้วย 

 4.	ระบบการจัดการมูลควายที่ดีช่วยลดมลพิษได้	

ระบบการเลี้ยงควายโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อย 

เลี้ยงรายละประมาณ 4 ตัว (ผู้เลี้ยง 3.77 แสนราย) ถ้า

คิดว่าควายถ่ายมูลเฉลี่ย 10 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ควายก็

จะถ่ายมูล รวมกัน 40 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งมูลที่ควายขับ

ถ่ายออกมาประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการถ่ายทิ้งตามทำเล

ตา่งๆ ซึง่จะเปน็อาหารของแมลงเลก็ๆ และถกูเผาใหแ้หง้

อยา่งรวดเรว็จากแสงแดด ทีเ่หลอืเพยีงประมาณครึง่หนึง่

หรือ 20 กิโลกรัมเท่านั้น ที่จะถูกเก็บสะสมไว้ภายใน

คอก และในระยะหนึ่งเกษตรกรก็จะเคลื่อนย้ายออกไป

ใช้ในการเพาะปลูกตามห้วงเวลาที่ต้องการ โอกาสในการ

สะสม และผลิตก๊าซที่เป็นสาเหตุภาวะเรือนกระจกจึงมี

น้อยมาก  

 5.	มูลควายผลิตพลังงานทดแทน มูลควาย  

สามารถนำไปหมักในระบบปิดที่ปราศจากออกซิเจน ผล

ที่ได้คือก๊าซมีเทนเป็นหลัก เรียกโดยทั่วไปว่าก๊าซชีวภาพ 

สามารถใช้ในการหุงต้ม ทดแทนการใช้พลังงานอื่น และ

ผลพลอยไดค้อืปุย๋คณุภาพด ี ทีจ่ะไมป่ลดปลอ่ยกา๊ซทีเ่ปน็

สาเหตุของภาวะเรือนกระจกอีก   ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
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ซึ่งในกระบวนการผลิตรวมถึงผลตกค้างจะปลดปล่อย

ก๊าซที่เป็นสาเหตุของสภาวะเรือนกระจก มากกว่ามูลควาย

ด้วยซ้ำ 

 6.	แรงงานควายช่วยลดโลกร้อนได้โดยตรง			

การทีเ่กษตรกรใชแ้รงงานควายแทนเครือ่งจกัรกลการเกษตร 

ในการเตรียมดินสำหรับทำการเพาะปลูก จะช่วยลดการ

ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งใหญ่ 

ประมาณการว่าในการไถพรวนดิน เพื่อทำนา โดยใช้รถ

ไถนาแบบเดินตาม ซึ่งจะมีการไถและคราดโดยเฉลี่ย 

จำนวน 3 ครั้งต่อการเพาะปลูกข้าว 1 ครั้ง จะทำให้สิ้น

เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด ประมาณ 3.3 ลิตรต่อไร่ 

ดังนั้น จากพื้นที่ทำนาปีทั่วประเทศ ประมาณ 57 ล้านไร่ 

ถา้มกีารใชแ้รงงานควายแทนเครือ่งจกัรกล ในพืน้ทีเ่พยีง 

10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทำนาทั้งหมด จะทำให้ประเทศ

ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึงปีละ 18,810,000 ล้าน

ลิตรต่อปี ซึ่งหมายถึงควายช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมาก 

และยังช่วยลดการสูญเสียเงินตราของประเทศได้อีกทาง

หนึ่งด้วย  

 7.	การใชแ้รงงานควายไถพรวนทำใหด้นิรว่นซยุ 

การเหยยีบยำ่ของควายจะมแีรงกดทบัพืน้ดนิเพยีง  เลก็นอ้ย  

ในขณะที่เครื่องจักรกลจะมีน้ำหนักและแรงกดทับพื้นดิน

ที่มากกว่า การใช้แรงงานควายช่วยทำให้ดินไมแ่นน่แขง็ 

จึงยังคงคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์  

และเมื่อสภาพดินมีช่องว่างอากาศถ่ายเทได้ดี จะไม่เกิด

กระบวนการหมกัทีไ่รอ้อกซเิจน จงึไมเ่กดิการผลติกา๊ซมเีทน 

 

แนวทางการวจิยัควายไทย เพือ่ลดปญัหาโลกรอ้น 
 เมื่อควายไทยกลายเป็นหนึ่งในจำเลยของปศุสัตว์ 

ที่มีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึงอาจจริง

บางส่วนและบางอย่างอาจไม่เป็นจริงเสมอไปตาม

เหตุผลที่กล่าวมาแล้ว แต่เพื่อให้ความจริงกระจ่าง จึง

จำเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหลาย เช่น นักวิจัย และ  

นักวิชาการสาขาต่างๆ จะต้องทำการค้นคว้าหาคำตอบ

ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ

นวัตกรรมที่เหมาะสม ในการที่จะทำให้การเลี้ยงควายซึ่ง

เป็นสัตว์เศรษฐกิจชุมชนที่แท้จริงของเกษตรกรรายย่อย 

มคีวามยัง่ยนื และสามารถลดขอ้กลา่วหาการเปน็ตวัปลดปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซมีเทน ซึ่งตามความคิด

เห็นของผู้เขียน มีประเด็นที่ควรทำการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 1. ศกึษาระบบนเิวศวทิยา ของระบบการยอ่ยอาหาร

ของควายโดยละเอียด โดยเฉพาะกระเพาะหมัก เพื่อให้

ทราบถึงชนิดและจำนวนของจุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซมีเทน 

และก๊าซชนิดอื่นๆ รวมทั้งศึกษาปริมาณก๊าซชนิดต่างๆ 

ที่เป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจกที่ควายปลดปล่อย

ออกมา 

 2. ศึกษาระบบการจัดการให้อาหาร เพื่อหาชนิด

และประเภทอาหารทีช่ว่ยลดกา๊ซมเีทน เชน่สมนุไพรตา่งๆ 

รวมทัง้วธิกีารใหอ้าหาร และการจดัสดัสว่นอาหารทีเ่หมาะสม 

ซึ่งสามารถช่วยลดการเกิดก๊าซที่ไม่พึงประสงค์ได้  

 3. ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการเกิดก๊าซเรือน

กระจก จากการใช้แรงงานควายกับการใช้เครื่องจักรกล

ในการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก  
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 4. ศึกษาระบบการกำจัดมูลและปัสสาวะควายใน

รูปแบบต่างๆ เพื่อลดปริมาณการเกิดมลพิษ เช่น การทำ

ปุ๋ยหมักจากมูลควายด้วยจุลินทรีย์ชนิดที่ลดการปลด

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก หรอืการใช ้จลุนิทรยีช์นดิทีส่ามารถ

ออกซิไดซ์ก๊าซมีเทน ด้วยวิธีราดพื้นคอก เป็นต้น 

 5. ศึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณ

คอกสัตว์ หรือบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ เช่น ระบบการจัดการ

น้ำเสีย ระบบการปลูกไม้ยืนต้น หรือระบบการปลูกพืช

ชนิดอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติดูดซับก๊าซที่เกิดจากมูล และ

ปัสสาวะของควาย  

 6. ศึกษาและสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล

ควายอยา่งจรงิจงั รวมทัง้ศกึษาความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ 

ซึ่งจะทำให้การขยายผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 7. ศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมของคนเลี้ยง

ควาย เพื่อหาคำตอบว่า กิจกรรมการเลี้ยงควาย และคน

เลีย้งควาย สามารถชว่ยลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

ได้หรือไม่อย่างไร 
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พวงชมพู ผักปลังแดง มันขี้หนู กระพังโหม เอ็นยืด ดอกมะเขือต้น

แ ว ด ว ง เ ก ษ ต ร

พ ื้นที่ร่วม 2,000 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รอยต่อกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ที่

เตม็ไปดว้ยความหลากหลายของพนัธุพ์ชืและสตัว ์ถกูจดัใหเ้ปน็พืน้ทีชุ่ม่นำ้ทีม่คีวามสำคญัระดบัชาตติามอนสุญัญา

แรมซาร์ (Ramsar Convention) ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ กลางบึงเต็มไปด้วยดอกบัวหลวง 

ทั้งสีขาวและสีชมพู และในราวเดือนกันยายน – พฤษภาคม จะเห็นเป็ดแดงฝูงใหญ่ลอยตัวจับกลุ่มอยู่ตามกอบัว  

รัฐศักดิ์พลสิงห์

ทยานผักพื้นบ้าน 
เฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก 
แหล่งเรียนรู้ผักของไทย 

 นี่คือ “บึงฉวาก” ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  

 บงึฉวากนัน้เดมิเคยเปน็สว่นหนึง่ของสายนำ้ทา่จนี เมือ่ผา่นระยะเวลา 

และการทับถมของตะกอนดินโคลน จึงทำให้ส่วนหนึ่งของแม่น้ำแยกตัว

ออกมาเป็นบึงรูปโค้ง มีขนาดใหญ่กินพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  

 สภาพธรรมชาตใินบงึฉวากทีอ่ดุมสมบรูณ ์ทำใหบ้งึฉวากเปน็ทีอ่ยูอ่าศยั

ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว์หลายชนิด สังคมพืชและสัตว์ที่พบในบึง และ

บริเวณโดยรอบ ต่างเอื้อต่อการดำรงอยู่ของกันและกันอย่างไม่สามารถ

แยกออกจากกนัไดเ้ลย หลงัจากนัน้บงึฉวากไดร้บัการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 

โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง      

ในการพัฒนาบึงฉวาก จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

สุพรรณบุรี และของประเทศในปัจจุบัน 
อุโมงค์น้ำเต้า
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ทยานผักพื้นบ้าน 
เฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก 
แหล่งเรียนรู้ผักของไทย 

การตกแต่ง

อุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ

 อุทยานผักพื้นที่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ บึงฉวาก 

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่ที่

สำคญัอกีสถานทีห่นึง่ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีบ่งึฉวาก ซึง่ดำเนนิการ

โดยกรมสง่เสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 ไพรัตน์ หวังดี เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรม

ส่งเสริมการเกษตร เล่าให้ “กสิกร” ฟังว่า อุทยานผัก

พื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิม

ฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    

ภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ครบ 50 ปี รวมทั้งเป็นการ

สร้างจติสำนกึใหป้ระชาชนทัว่ไปเหน็คณุคา่  และอนรุกัษ์

พชืผกัพื้นบ้าน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 

ในสมัยนายปราโมทย์ รักษาราษฎร์ ดำรงตำแหน่งอธิบดี

กรมสง่เสรมิการเกษตร หลงัจากนัน้กไ็ดม้กีารพฒันาเรือ่ยมา

จนสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2544 

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ไดเ้สดจ็เปน็องคป์ระธานพธิเีปดิแพรคลมุปา้ย เมือ่วนัท่ี 

4 กันยายน 2543 

 อุทยานผักพื้นบ้านฯ จะรวบรวมพืชผักพื้นบ้าน

จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกว่า 500 ชนิด บน

เนื้อที่กว่า 26 ไร่  โดยใช้งบประมาณจำนวน 23.89 ล้าน

บาท ในการก่อสร้างระยะแรก  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้

ศึกษาถึงการปลูก การขยายพันธุ์ การบริโภค ตลอดจน 

คุณประโยชน์อื่นๆ  รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  ถ่ายทอด

เทคโนโลย ีของผกัพืน้บา้นของไทยทัว่ประเทศ ทัง้ประเภท

ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เถาเลื้อย ไม้น้ำ และไม้ใน 

ที่ชื้นแฉะ  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

เกี่ยวกับผักพื้นบ้านแห่งเดียว และแห่งแรกของประเทศ

ไทยอีกด้วย 

 ทั้งนี้อุทยานผักพื้นบ้านฯ มีการจัดภูมิทัศน์อย่าง

สวยงาม มีอาคารศูนย์ข้อมูล มีห้องสมุดให้บริการความรู้

เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องจำหน่าย

ผลติภณัฑต์า่งๆ จากผกัพืน้บา้น นอกจากนีย้งัมกีารสง่เสรมิ

ใหเ้กษตรกรบรเิวณรอบบงึฉวาก มรีายไดจ้ากการจำหนา่ย

ต้นพันธุ์ และผลผลิตจากผักพื้นบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้

บริการความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 ภายในอุทยานผักพื้นบ้านฯ  จะมีศูนย์บริการ  

ท่องเที่ยวเกษตรตั้งอยู่ในบริเวณอาคารเอนกประสงค์ ซึ่ง

จะแสดงขอ้มลูแหลง่ทอ่งเทีย่วภายในบงึฉวาก ประกอบดว้ย 

ห้องประชุม และชมวีดีทัศน์ ห้องแสดงนิทรรศการ      

ผักพื้นบ้าน ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลผักพื้นบ้าน และห้อง

จำหน่ายผลิตภัณฑ์  

ไพรัตน์หวังดี

ป้ายทางเข้า
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เชาว์เสาวลักษณ์
ไม้น้ำ

 ผอ.เชาว์ เสาวลักษณ์ ผู้อำนวยการอุทยานผัก

พื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ กรมส่งเสริมการเกษตร 

บอกว่า อุทยานผักพื้นบ้านฯ เริ่มก่อสร้างปี 2540 เปิด

ให้บริการในปี 2544 สภาพพื้นที่ีจะมีลักษณะเป็นเกาะ

กลางบึงฉวาก มีลานเอนกประสงค์ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง

อุทยาน ซึ่งประกอบดว้ย ซุม้ไมเ้ลือ้ย ซุม้ไมก้ระทะ ซุม้

สามเหลีย่ม ที่นั่งพักผ่อน พร้อมถังขยะ สวนไม้น้ำ จัด

แสดงพันธุ์พืชน้ำหลายชนิด เรือนเพาะชำกล้าไม้ สำหรับ

ปลูกซ่อมบำรุงภายในอทุยาน และแจกจา่ยแกเ่กษตรกร 

ผูส้นใจ โรงเรอืนปลูกพืชระบบระบายน้ำ สำหรับทดสอบ

การปลูกพืชจากภูมิภาคต่างๆ การปลูกพืชไร้ดิน และ

ขณะนี้กำลังสร้างอุโมงค์น้ำเต้า 

	 “ในการก่อตั้งอุทยานผักพื้นบ้านฯ	 เราตั้งเป้าที่

จะรวบรวมผักพื้นบ้านให้ได้	500	ชนิด	แต่ขณะนี้เปิด

มา	9	ปีรวบรวมไปได้แล้ว	540	ชนิด	 เน้นผักที่ไม่ได้

เป็นผักเพื่อการค้า	 โดยผักแต่ละชนิดจะปลูกไม่มาก	

แบ่งเป็นโซนๆ	 ที่มีความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันได้	 แยก

เป็น	 7	 ประเภท	 คือ	 ไม้ยืนต้น	 ไม้ล้มลุก	 ไม้เลื้อย					

ไม้พุ่ม	ไม้แฉะ	ไม้น้ำ	และไม้หัวเหง้า” 

ผักพื้นบ้านที่จะต้องรู้จักในอุทยานฯ

 เมื่อขึ้นชื่อว่า อุทยานผักพื้นบ้านฯ ผอ.เชาว์ได้

แนะนำผักที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่มีประโยชน์ทางโภชนาการ

มากมายมาแนะนำให้รู้จัก 10 ชนิดคือ 

ผักคาวตอง ผักลืมผัว บวบหอม

น้ำเต้า

น้ำเต้า

 ผักคาวตอง ภาคกลางจะเรียนกว่า ผักพลูคาว  

เปน็ไมเ้ลือ้ยขนาดเลก็ สงูประมาณ 3-12 นิว้ มลีำตน้ตรง 

สีเขียวอมม่วง ส่วนที่เลื้อยทอดไปตามดินจะมีรากแขนง

ออกตามข้อใบ ใบเดี่ยวรูปไข่สีเขียวอมม่วง หนากลม

เรยีงสลบั เมือ่นำใบมาขยีด้มจะรูส้กึเหมน็คาวเหมอืนคาว 

ปลาชอ่น ขยายพนัธุโ์ดยหนอ่หรอืกิง่ เปน็พืน้ทีช่อบความ 

ชื้นสูง ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามริมห้วย ลำธาร และที่ 

ชื้นแฉะตามโคนต้นไม้ใหญ่ 

 สำหรับประโยชน์ จะใช้ยอดอ่อนและใบอ่อน ซึ่ง

จะมรีสเผด็คาว รบัประทานเปน็ผกัสดแกลม้กบันำ้พรกิ ลาบ 

ชว่ยดบักลิน่คาวได ้ สว่นคณุคา่ทางสมนุไพรนัน้จะแกก้ามโรค  

เข้าข้อ แก้โรคผิวหนัง ขับปัสสาวะ  เป็นต้น 

 น้ำเต้า ภาคอีสานจะเรียกว่าหมากน้ำ ภาษาภูไท

จะเรียกว่า น้ำโตน เป็นไม้เถา อายุปีเดียวหรืออาจจะข้าม

ปี เถาอ่อนรูปเหลี่ยมอวบน้ำขนาดเท่านิ้วมือมีสีเขียวอ่อน

มีกลิ่นรุนแรง  ใบจะออกสลับกัน  รูปทรงฐานใบเว้า ขอบ

ใบเป็นหยักคลื่นเล็กน้อย กว้าง 10-25 ซม. ดอกจะเป็น

ดอกเดี่ยวมีก้านดอกยาว 10-20 ซม. ส่วนผลจะมีรปู

ทรงแตกตา่งกนัไปตามพนัธุ ์ ทัง้ทรงกลม ทรงกลมชอ้น  

ทรงกลมหัวจุก ทรงยาว ผลจะมีสีเขียวอ่อนมีเมล็ดอยู่

ภายใน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน 

 สำหรับประโยชน์ จะใช้ผลอ่อนต้มรับประทานกับ

น้ำพริก สามารถผัดกับหมู ใช้ยอดอ่อนแกงส้มได้ ส่วน

คณุคา่ทางยานัน้ แกก้ระหายนำ้ ฟกซำ้ แกพ้องตามตวั แกเ้รมิ 

แก้งูสวัด ถอนพิษอักเสบ สามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ 

 บวบหอม ภาคเหนอืจะเรยีกวา่ มะบวบอม้ มะนอยอม้ 

ส่วนจังหวัดปัตตานีเรียกว่า เทียงล้อ เป็นพืชล้มลุก ชอบ

เลื้อยพันต้นไม้อื่น มีหนวดยาวที่ข้อ ต้นอ่อนกลม ใบมี

รอยหยักเว้า 3-7 รอย ปลายใบแหลมมีริมขอบใบหยัก  

หลังใบสีเขียวแก่ ท้องใบสีเขียวอ่อน กว้าง 15-25 ซม.  

ดอกมีทั้งดอกเพศผู้ และเพศเมียในดอกเดียวกัน กลีบ
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เลี้ยงดอกจะติดกัน ตรงปลายจะแยกเป็น 5 กลีบ มีสี

เหลืองอ่อน ผลเป็นทรงกระบอกกลมยาว 16-60 ซม. 

ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ด 
 สำหรับประโยชน์ ผล ยอดอ่อนทำแกงเลียง และ
ผัด ส่วนคุณค่าทางสมุนไพร ใบคั้นดื่มขับระดู ฟอกโลหิต  
ระบายท้อง ขับลม ขับน้ำนม เมล็ด ราก ทำให้อาเจียน 
ระบายท้อง  ใยผล รักษาริดสีดวงทวาร 
 ผักเชียงดา  หรือ ผกัจนิดา เปน็ไมเ้ถาเลือ้ย เสน้
ผา่ศนูย์กลาง 0.5-5 ซม. เลื้อยพาดไปตามต้นไม้ใหญ่ 
ยาวประมาณ 5-10 เมตร ใบเดี่ยวรูปกลมรี ปลายแหลม 
ใบสีเขียวเข้ม หน้าใบสีเขียวเขม้กวา่หลงัใบ ดอกกลม
เล็กๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 มม. การขยายพันธุ์ 
เพาะชำตัดเถาที่แก่พอสมควร เติบโตได้ดีในป่าดิบแล้ง 
ชาวบ้านนิยมนำมาปลูกไว้ตามริมรั้ว 
 สำหรับประโยชน์ ใช้ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอก  
มาแก้มกับปลาแห้ง สามารถแกงร่วมกับผักเสี้ยวได้อีก
ด้วย ส่วนคุณทางสมุนไพร ใช้รักษาหวัด และรักษาไข้ 
โดยนำมาตำให้ละเอียดแล้วพอกกระหม่อม มีคุณสมบัติ
ลดน้ำตาลในเลือด 
 ส้มสันดาน เป็นไม้เลื้อยพันต้นไม้อื่น ลักษณะเถา
เป็นเหลี่ยม สีม่วงแดง มีมือเกาะบริเวณข้อ ใบเดี่ยว รูป
หัวใจ ปลายแหลม ออกสลับ  ดอกเป็นกระจุกเล็กๆสีขาว 
กลีบเลี้ยงสีม่วง ผลเป็นกลุ่ม ลูกอ่อนสีเขียว ลูกสุกสีดำ  
ขยายพนัธุโ์ดยเมลด็และเหงา้ ชอบดนิรว่นปนทราย ไมท่น

ต่อสภาพน้ำขัง   

ส้มสันดานพริกขี้หนูหวานมะตูมแขก

ผักเชียงดาหรือผักจินดา มังกรพ่นน้ำ(ไม้ดัด)

 สำหรับประโยชน์ ใบใช้แกงที่ต้องการรสเปรี้ยว 

ใส่แกงเห็ดได้ ส่วนคุณค่าทางสมุนไพร เหง้าฝนทาฝี    

จะทำให้ฝีแตกเร็ว เข้าตำรับยาอบ ยารม ยาประคบ     

แก้ท้องอืด 

 พรกิขีห้นหูวาน ไมใ่ชเ่ปน็พนัธุพ์รกิของตา่งประเทศ  

แต่เป็นพริกของไทย เป็นไม้ล้มลุกที่เหมือนกับพริกขี้หนู

ทั่วๆไป ไม่มีความเผ็ด ขนาดของลำต้น ใบ และความสูง

มีขนาดเดียวกันกับต้นพริกขี้หนู ปลูกได้ในทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทย ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ปลูกง่าย แมลงศัตรู

พืชไม่เข้าทำลาย คาดว่าเป็นพริกที่กลายพันธุ์มาจากพริก

ขี้หนูพื้นบ้านจึงมีความต้นทานต่อโรคแมลงสูง  พบมาก

ที่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 สำหรับประโยชน์นั้นสามารถนำมาเป็นเครื่องเทศ

ในการปรงุรสของอาหารใหม้กีลิน่พรกิได ้ นอกจากนีส้ามารถ

นำไปปั่นเป็นน้ำรับประทาน สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการความ

เผ็ดแต่ต้องการกลิ่นของพริกได้อีกด้วย ถ้าต้องการกลิ่น

มากก็ใส่มาก 

 ผักลืมผัว เป็นไม้เลื้อยคลุมดินที่ไม่ยาว เจริญ

เตบิโตไดด้ใีนฤดฝูน พอถงึฤดแูลง้จะแหง้ตาย พอฤดฝูน 

ก็จะแตกกอใหม่ มีมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา ชอบที่ชื้นแฉะ มีน้ำ ดิน

เปียกไม่มาก อยู่ภายใต้ร่มเงา 

 สำหรบัประโยชนใ์ชบ้รโิภคใบออ่น และลำตน้ออ่น 

ส่วนใหญ่จะรับประทานสดเคียงกับอาหารยำ จิ้มน้ำพริก  

ซึ่งมีตำนานเล่าว่า มีภรรยาท่านหนึ่งไปจ่ายตลาดพบผัก

ชนิดนี้แล้วซื้อมาจิ้มน้ำรับประทานด้วยความอร่อยของ

ผัก จนไม่เหลือเผื่อไว้ให้สามีรับประทาน จึงได้ชื่อเรียก

อย่างชาวบ้านๆว่า ผักลืมผัว 

 ผักลืมชู้ เป็นไม้ยืนต้น ลักษณะเป็นพุ่มขนาด

กลางๆ ออกดอก ใบ ผลอ่อน ตลอดทั้งปี พบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 

ผักลืมชู้
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 เป้าหมายของอุทยานผักพื้นบ้านฯ 

 ผอ.เชาว์ ยังเล่าว่า  อุทยานผักฯแห่งนี้แม้จะมีการ

ตกแต่งที่สวยงาม แต่ก็มีปัญหาในเรื่องการท่องเที่ยวเช่น

กัน ที่นักท่องเที่ยวบางท่านไม่มีวินัยชอบเด็ดทำลาย ใน

ขณะทีเ่จา้หนา้ทีด่แูลมจีำนวนจำกดั ประกอบกบังบประมาณ

กม็ไีมม่าก เพราะไมส่ามารถเกบ็คา่เยีย่มชมได ้ นอกจากนี้

จะมปีญัหาเรือ่งตน้ไมข้นาดใหญจ่ะลม้งา่ยเมือ่ถกูพายพุดั

เนื่องจากไม่มีรากแก้ว ทางอุทยานผักฯพยายามแก้ไข

ด้วยการปลูกด้วยเมล็ดแทนแต่จะต้องใช้ระยะเวลาใน

การเจริญเติบโต 

 ปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจเพิ่มขึ้น มีผู้เข้า

เยี่ยมชมประมาณ 300,000 คนต่อปี จากทุกอาชีพ  

ถือว่าประสบผลสำเร็จในเรื่องการรวบรวมพันธุ์อย่างน่า

พอใจ ในช่วงต่อไปจะเน้นในเรื่องบริโภค ต้องการให้คน

บริโภคผักพื้นบ้านเพิ่มขึ้น 20%   

 นอกจากนี้อุทยานผักฯยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่ม

ปริมาณของชนิดพันธุ์ผักพืชบ้าน ให้ได้ 1,200 ชนิด     

จาก 540 ชนิดในปัจจุบัน พร้อมส่งเสริมให้กับเกษตรกร

นำไปปลูกเพื่อใช้ในการบริโภคเองภายในครอบครัว 

โดยจัดทำข้อมูลถึงประโยชน์ที่ได้รับจาการบริโภคผัก         

พื้นบ้านแต่ละชนิดภายใต้สโลแกนที่ว่า 

 “บริโภคกินอาหารเป็นยา จะได้ไม่ต้องกินยา

เป็นอาหาร” 

การเดินทาง
 อุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก ตั้ง

อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ห่างจาก 

กรุงเทพฯ ประมาณ 170 กม.  

 การเดนิทางถา้เริม่มาจาก กรงุเทพฯ มาทางถนนหลวง

หมายเลข 340 กทม.-ชัยนาท ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี 

ประมาณ 50 กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอเดิมบางนางบวช

เลก็นอ้ย จะมปีา้ยเลีย้วซา้ยไปบงึฉวากอกีประมาณ 6 กม. 

กจ็ะถงึ เปดิใหช้มฟรตีัง้แต ่ เวลา 8.30-18.30 น. ทกุวนั 

ไมม่วีนัหยดุราชการ มรีถจกัรยานใหเ้ชา่ชัว่โมงละ 20 บาท 

ถา้ตอ้งการนัง่รถลากเทีย่วชมทา่นละ 10 บาท หากตอ้งการ

เทีย่วชมเปน็หมูค่ณะ  ตดิตอ่สอบถามทีห่มายเลขโทรศพัท ์ 

0-3543-5523 

 

มะเขือยักษ์

มะเขือต้น

คนกับหุ่นในอุทยาน

จักรยานให้เช่า

มะเขือยักษ์เท่ากับ
ลูกมะพร้าว

 สำหรบัประโยชนจ์ะใชบ้รโิภค ดอก ผลออ่น ใบ จิม้

น้ำพริก หรือกินสด สามารถนำไปใส่ในแกงต่างๆ ได้ 

สามารถดูดซับไขมัน มีใยอาหารสูง มีวิตามินเอ โดยมี

ตำนานเล่าต่อกันมาว่า  มีนักเขียนท่านหนึ่งเจอผักชนิดนี้

แล้วซื้อกลับไปบ้าน ทำแกง และต้มจิ้มน้ำพริก และ     

รับประทานกับภรรยา ซึ่งในวันนั้นได้นัดชู้ไว้ว่าจะมาหา  

แต่ด้วยความอร่อยของผักทำให้ลืมชู้ไม่เดินทางไปหา

ตามที่นัดไว้   

 มะเขือยักษ์ เป็นมะเขือเปราะชนิดหนึ่ง เป็นไม้

ล้มลุก มีลักษณะเหมือนมะเขือเปราะทุกอย่าง ไม่ว่าจะ

เป็นลำต้น ใบ ยกเว้นผลมีลูกใหญ่มาก ถ้าหากบำรุง

รักษาดีจะมีขนาดใหญ่หนักประมาณ 500 กรัมใกล้เคียง

กับผลส้มโอ หรือผลมะพร้าว  มีอายุประมาณ 120 วัน 

 สำหรับประโยชน์ใช้บริโภคผล ทานเหมือนมะเขือ

เปราะ  แต่รสชาติจะแตกต่างจากมะเขือเปราะ  เนื้อเยอะ

นิ่มกว่า ไม่กรอบ  

 ผกัฉอ่ย หรอื ผกัซาดสี เปน็ไมล้ม้ลกุ พบในภาคใต้ 

ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา คล้ายกับปูเล่ แต่รสชาติจะเหมือน

ผักกาด 

 สำหรับประโยชน์ใช้บริโภคใบ ล้างน้ำมาเด็ดเป็น

ท่อนๆ ขย้ำๆ ให้ซ้ำแล้วนำไปผัดรับประทาน มีรสชาติดี 

แต่ห้ามใช้มีดหั่น เพราะถ้าใช้มีดจะมีรสขม ต้องใช้มือ

เด็ดเป็นท่อนๆ ดังกล่าว จึงจะอร่อยดังนั้นในบางพื้นที่จึง

เรียกว่า ผักซาดีส 

ผักซาดีส
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ค น รั ก ต้ น ไ ม้

ใบไม้สีทอง 
 

 

เ
คยได้รับใบไม้สีทองใส่กรอบรูป เป็นของขวัญวันปีใหม่จากคนท่ีรู้จัก ครั้งแรกที่เห็นเข้าใจว่าเป็นใบไม้ประดิษฐ์  แต่

มีเพื่อนเป็นคนปักษ์ใต้บอกว่าใบไม้นี้เป็นใบไม้จริงๆ เรียกว่า “ใบไม้สีทอง”  จึงจำมาตั้งแต่บัดนั้นว่า ใบไม้สีทองมี

ลักษณะอย่างไร 

 ครั้งหนึ่งเคยไปเยี่ยมชมแปลงพืชสมุนไพรของ

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆ จนถึงแปลง

มะพร้าว  และแปลงกาแฟ  ในพื้นที่ด้านหลังของศูนย์ฯ  

พบต้นใบไม้สีทองจำนวนมากขึ้นเป็นดงหนา  เหมือนป่า 

มองไกลๆ เห็นเป็นใบไม้แห้งสีน้ำตาล แต่เมื่อเข้ามาใกล้

จึงพบว่าเป็นใบไม้สดๆ แต่มีขนละเอียดสีน้ำตาลทอง

เหมือนกำมะหยี่ จึงจำได้ว่าคงเป็นต้น “ใบไม้สีทอง” 

นั่นเอง 

ไวโอเล็ต
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 มาเห็นต้นใบไม้สีทองอีกที ที่ด้านหลังอาคาร

ที่ทำการของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (เข้าใจว่า

เป็นพื้นที่สวนพันธุ์ไม้อนุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร 

กรมวิชาการเกษตร) ที่เห็นว่าเป็นต้นใบไม้สีทอง เพราะ

เห็นดอกบานเป็นช่อสะดุดตาก่อน  จึงไล่สายตาไปที่ใบ 

กิ่งก้าน และต้น แล้วก็ถึงบางอ้อ ต้น “ใบไม้สีทอง” 

นั่นเอง 

 ต้นใบไม้สีทอง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bauthinia

aureifolia อยู่ในวงศ์  Fabaceae หรือ Leguminosae  

มชีือ่เรยีกอยา่งอืน่  เชน่  เถาใบสทีอง  ทางภาคใตข้องไทย

เรียกว่า ย่านดาโอ๊ะ 

 เปน็ไมเ้ถาเนือ้แขง็ขนาดใหญ ่เลือ้ยเกาะตามตน้ไม้

ใหญ่ ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว รูปกลม ปลายใบหยักเว้า

ลกึเปน็สองแฉก  คลา้ยใบชงโค  ใบออ่นมขีนสนีำ้ตาลทอง

ปกคลุมเหมือนกำมะหยี่ 

 เริ่มแรกใบจะออกสีชมพู เมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์ 

จะกลายเป็นสีน้ำตาล เมื่ออายุใบสักประมาณ 3 เดือนจะ

เปลี่ยนเป็นสีทอง ต่อจากนั้นอีก 6 เดือนใบจะเปลี่ยน

เป็นสีเงิน 

 ดอกของใบไม้สีทอง  ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง  กลีบ

ดอกสีขาวนวลมี 5 กลีบ มีกลิ่นหอม จะออกดอก

ประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักแบนมีขน

สีน้ำตาลทองปกคลุมเหมือนกำมะหยี่ แต่ละฝักมีเมล็ด  

4–6 เมล็ด 

 มีข้อมูลระบุว่า ใบไม้สีทอง เป็นพืชที่พบเฉพาะใน

เขตจังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ขึ้นตามที่โล่ง 

ริมธารในป่าดิบชื้น ปัจจุบันมีการนำมาขยายพันธุ์ไปปลูก

ในถิ่นอื่นเป็นไม้ประดับบ้าง แต่ยังไม่เห็นแพร่หลายนัก 
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จ า ก แ ฟ้ ม วิ จั ย

อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์   ทวี เก่าศิริ  

และพัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล 

 

น้าวัว
พันธุ์ต้านทานโรคเน่าดำ

ห
น้าวัว (Anthurium, Anthurium andraeanum) เป็นไม้ดอกไม้ประดับอยู่ในสกุล Anthurium วงศ์ Araceae      

มีชื่อสามัญว่า Farmingo Flower มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของทวีปอเมริกาเหนือ และแถบประเทศโคลัมเบีย 

ทวปีอเมรกิาใต ้ไมป้ระดบัสกลุนีม้คีวามทนทานตอ่สภาพอากาศทีร่อ้นชืน้ในประเทศไทยเปน็อยา่งด ีเปน็ไมด้อกเศรษฐกจิ

ที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าไม้ตัดดอกชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เพราะมีดอกที่สีสันสดใสสวยงาม สะดุดตา ก้านดอกยาวและ

แขง็แรงมอีายกุารใชง้านทีย่าวนานกวา่ 10 วนั จงึนยิมนำไมป้ระดบัสกลุนีม้าใชป้ระโยชนท์ัง้ในดา้นการตดัดอก จดัสวน 

และใช้เป็นไม้กระถาง  

 การนำหน้าวัวเข้ามาปลูกในประเทศไทยมีมานานกว่า 90 ปี

แล้ว ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 190 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 

5,000,000 ดอกตอ่ป ีมกีารขยายพืน้ทีป่ลกูเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เนือ่งจาก

สามารถปลกูไดท้ัว่ทกุภาคของประเทศ และเปน็พชืทีใ่ชพ้ืน้ทีป่ลกูนอ้ย 

ให้ผลผลิตเร็ว และต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปี ให้ผลตอบแทนสูง  

 ดอกหน้าวัวทำรายได้สูงกว่าดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่ปลูกในพื้นที่

ที่เท่ากันแม้ปลูกเพียงเพื่อตัดดอกจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น จัดเป็น

ไม้ตัดดอกเศรษฐกิจที่ทำรายได้ต่อไร่สูงสุดของประเทศไทย คือ 

140,000 บาท/ไร่/ปี  
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การนำหน้าวัวมาจัดสวน และไม้กระถาง 
 

ปัญหาการผลิต
 แม้ว่าหน้าวัวจะเป็นที่นิยมของตลาดทั้งภายในประเทศและตลาดต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะในลักษณะของการเป็นไม้ตัดดอกเพี่อการส่งออก เป็นที่

ต้องการของตลาดโลก แต่การผลิตภายในประเทศในขณะนี้ยังมีไม่เพียงพอ 

ผลผลิตส่วนใหญ่จะส่งจำหน่ายตลาดในประเทศ และ   ส่งออกเพียงบางส่วน

เท่านั้น ปัญหาในการผลิตหน้าวัวเพื่อการส่งออกประการหนึ่ง เกิดจากศัตรู

พืชที่รบกวน โดยเฉพาะโรค โรคสำคัญของหน้าวัวที่เกิดจาก รา P. parasitica 

คือ โรคเน่าดำ  

โรคเน่าดำของหน้าวัว
 โรคเนา่ดำ (Phytophthora rot, Black rot) หรอืโรคใบแหง้ (Leaf blight) 

พบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 จากแหล่งปลูกหน้าวัวในจังหวัดนนทบุรี มีผลต่อ

การผลิตหน้าวัวของเกษตรกร ทั้งปริมาณและคุณภาพของดอก โดยเฉพาะ

พันธุ์ลูกผสมที่เกษตรกรนำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนใหญ่อ่อนแอต่อโรค  

 ลักษณะอาการ 

 เริ่มแรกจะเป็นแผลฉ่ำน้ำเล็กๆ ที่ใบ แล้วลุกลามขยายอย่างรวดเร็ว 

จนเป็นแผลไหม้สีน้ำตาล หรือแผลเน่าแห้ง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หาก

เป็นฤดูฝน มีความชื้นแฉะ แผลที่เกิดจะเน่าและลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ใน

สภาพค่อนข้างแห้งในฤดูหนาว หรือฤดูร้อน แผลจะแห้งและกรอบยุบตัวบุ๋ม

ลึกลงไปจากผิวใบ แผลขยายได้ช้ากว่า ขอบแผลมีรูปร่างไม่แน่นอน เชื้อ

สามารถเข้าทำลายโคนต้นและราก ทำให้โคนต้นช้ำเป็นสีน้ำตาล รากเน่าดำ 

เมื่อดึงใบพืชเบาๆ ก้านใบจะหลุดจากต้นได้ง่าย  

 นอกจากนีเ้ชือ้อาจเขา้ทำลายสว่นของกา้นใบ จานรองดอก ปล ีกา้นดอก 

หน่ออ่อน หรือต้นกล้า และส่วนของต้นที่ย้ายปลูกใหม่ หรือต้นแก่ เชื้อเข้า

ทำลายได้ง่าย เกิดอาการเน่าที่ยอด อาการเน่าที่ยอด โคนต้น ราก เช่นเดียว

กับที่เกิดบนส่วนของใบ โดยเฉพาะฤดูฝนเชื้อจะเข้าทำลายทุกส่วนของต้น

หน้าวัว ทำให้เน่าตายในที่สุด  

 เชื้อสาเหตุ 

 โรคเนา่ดำหนา้ววั เกดิจาก รา ไฟทอปธอรา (Phytophthora parasitica) 

ราสร้างเส้นใยบนอาหาร CA ลักษณะการเจริญเป็นเส้นตรง ไม่สม่ำเสมอ 

เสน้ใยใสไมม่สี ี ไมม่ผีนงักัน้ ผวิผนงัเรยีบ ลกัษณะโคโลนคีลา้ยเสน้ใยแมงมมุ 

เจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อเมื่ออายุ 5 วัน หากตัดชิ้นเชื้อแช่ในน้ำที่นึ่ง ฆ่าเชื้อแล้ว

ทิ้งไว้ 24-36 ชั่วโมง เชื้อจะสร้างสปอร์ (sporangia) จำนวนมากในน้ำ มี

ผนังหนาและติดแน่นกับเส้นใย รูปร่างค่อนข้างกลม หรือ รูปแพร์ มีปุ่มนูน

ชดัเจน ภายในสปอรน์ีส้ามารถสรา้ง สปอร ์(zoospores) ทีม่ ี2 หาง มคีวามยาว

ไมเ่ทา่กนั เมือ่สปอรท์ีม่หีางนีว้า่ยนำ้ไปตามแรงดงึดดูของสารเคมีที่ผลิตหรือ

ปล่อยออกมาจากรากพืชบริเวณใกล้เคียงที่มันชอบ (พืชอาศัย) จะปลดหาง

ทิ้งพร้อมที่จะงอกเส้นใยเข้าทำลายพืชโดยตรง  

สีสันของดอกที่สดใสสวยงาม สะดุดตา ก้าน
ดอกยาว แขง็แรง มีอายุการใชง้านนานกวา่ 10 วนั 
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อาการเริม่แรกจะเปน็แผลฉำ่นำ้เลก็ ๆ ทีใ่บ 
 

อาการต้นเน่า 

 การแพร่ระบาด 
 เชื้อเข้าทำลายต้นหน้าวัวได้ง่าย โดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งโรคสามารถ
ระบาดได้รวดเร็ว ทำให้ดอก ก้านดอก ใบ ต้น และรากเน่า ตาย เชื้อแพร่
ระบาดโดยถูกชะล้างไปกับน้ำ ติดไปกับวัสดุปลูก เช่น กระถางปลูก อิฐมอญ 
กาบมะพร้าว กะลาปาล์มน้ำมันเผา เป็นต้น 
 การป้องกันกำจัด 
 1. ควรปรบัสภาพโรงเรอืนใหม้กีารถา่ยเทอากาศไดส้ะดวก ไมป่ลกูพชื
แน่นเกินไป 
 2. ไม่รดน้ำจนวัสดุปลูกชื้นแฉะ ให้มีการระบายน้ำได้ดี ไม่เป็นที่น้ำขัง 
 3. รกัษาความสะอาดของโรงเรอืน ทำความสะอาดเครือ่งมอืการเกษตร
ด้วยสารเคมีควบคุมรา หรือแอลกอฮอลล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ทุกครั้งที่ใช้ 
 4. เมื่อเริ่มพบโรคให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค รวบรวมออกเผาทำลาย
นอกแปลง เพื่อลดปริมาณประชากรของราที่อาศัยนอกฤดูที่อาจเป็นแหล่ง
กำเนิดของโรคในฤดู (metalaxyl) 
 5. ใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานต่อโรคปลูกสำหรับหน้าวัวยังไม่มี
พันธุ์ต้านทาน 
 ความแตกต่างของโรคเน่าดำกับโรคอื่นๆ 
 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ปลูกหน้าวัว ขอกล่าวถึงโรคอื่นๆ เพิ่มเติม 
หน้าวัวมีอีกหลายโรค ซึ่งมีลักษณะอาการและเกิดจากเชื้อสาเหตุต่างๆ กัน  
มีความแตกต่างจากโรคเน่าดำของหน้าวัว ได้แก่  
 โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) มีสาเหตุจากรา Colletotrichum 
gloeosporioides เชื้อเข้าทำลายที่ใบ จานรองดอก และปลี ลักษณะแผลที่ใบ 
และจานรองดอกเปน็แผลจดุสนีำ้ตาล คอ่นขา้งกลม เมือ่สภาพอากาศรอ้นชืน้ 
แผลขยายใหญ่ขึ้น ขอบแผลเป็นสีน้ำตาล มีกลุ่มราขึ้นเห็นเป็นจุดสีดำเล็กๆ 
เป็นวงเรียงซ้อนกันหลายๆ ชั้น ออกไปจากบริเวณกลางแผล โดยมีกลุ่มของ
ราสีดำเกิดขึ้นเป็นวงซ้อนกัน  
 โรคใบไหม้ (Bacterial leaf blight) มีสาเหตุจากแบคทีเรีย 
Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae อาการเริ่มแรก เป็นจุดฉ่ำน้ำ
เล็กๆ บริเวณขอบใบ หรือกลางใบ ด้านหลังใบแผลเป็นจุดฉ่ำน้ำ ขอบแผล
เป็นสีเหลืองและน้ำตาล แล้วลุกลามเป็นแผลขนาดใหญ่ ใบไหม้แห้งเป็น     
สีน้ำตาล ขอบแผลช้ำมีวงสีเหลืองล้อมรอบ หากแบคทีเรียเข้าทางรากจะ
แพร่กระจายไปตามท่อลำเลียง อุดตันท่อน้ำท่ออาหาร ทำให้ใบแก่ด้านล่างมี
อาการใบเหลือง ขณะที่เส้นใบยังเขียวอยู่ ต่อมาโคนต้นไหม้เป็นสีน้ำตาล   
ท่อลำเลียงถูกทำลายไหม้เป็นสีน้ำตาล  
 โรคใบด่าง สาเหตุจากไวรัส ต้นที่เป็นโรคแสดงอาการแคระแกร็น ไม่
แตกกอ ใบด่าง ลายเขียวสลับเหลือง บางพันธุ์ใบผิดรูปร่าง ผิวใบเป็นคลื่น
ขรุขระ โค้งงอ บางครั้งมีอาการใบด่างซีกเดียว หรือด่างไม่ชัดเจน ดอกมี
ขนาดเล็ก ดอกด่าง สีผิดไปจากปกติ และแหว่งผิดรูปร่าง ดอกไม่มีคุณภาพ
และไม่ได้มาตรฐาน ต้นทรุดโทรม  

แผลแห้ง กรอบ ยุบตัวบุ๋มลึกลงไปจากผิว
ใบ ขอบแผลมีรูปร่างไม่แน่นอน 

อาการโรคเน่าดำบนกลีบรองดอก 

 เชื้อทำลายโคนต้น ช้ำเป็นสีน้ำตาล 

เมื่อดึงใบพืชเบาๆ ก้านใบจะหลุดจากต้นได้ง่าย 
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เชื้อเข้าทำลายราก ทำให้รากเน่า มีสีดำ  
แตกต่างจากรากปกติเป็นสีขาว อย่างชัดเจน 

เชื้อราสาเหตุ เจริญออกจากเนื้อเยื่อหน้าวัว
เป็นโรคเน่าดำ 

ลกัษณะโคโลนขีองรา Phytophthora parasitica 
มลีกัษณะคลา้ยเสน้ใยแมงมมุ หรอืปยุ 

เชือ้สาเหตสุรา้ง สปอรจ์ำนวนมากในนำ้ ภายในสปอร์
นีส้ามารถสรา้ง สปอรท์ีม่ ี2 หาง วา่ยนำ้ได 

 โรคลำต้นและรากเน่าที่เกิดจากเห็ด อาการที่เห็นเริ่มต้น ใบล่าง

หน้าวัวแสดงอาการเหลือง และลามขึ้นสู่ใบด้านบน ใบหลุดจากต้นง่าย 

บริเวณโคนต้น หรือรากเปื่อยผุเป็นสีน้ำตาล เชื้อเห็ดเจริญแย่งน้ำและอาหาร 

ที่โคนต้นหน้าวัวมีเส้นใยสีขาว ลักษณะหยาบขึ้นปกคลุม กระถางและวัสดุ

ปลูกมีเส้นใยขึ้นคลุม เส้นใยเห็ดทำให้วัสดุปลูกผุ เปื่อย ยุ่ย เมื่อสภาพ

ความชื้นเหมาะสม เส้นใยจะเจริญขึ้นเป็นดอกเห็ด 

 ทำอย่างไร...จึงจะได้พันธุ์ต้านทานโรค  

 การจะพัฒนาการปลูกเลี้ยงหน้าวัวสำหรับเกษตรกรโดยทั่วไปนั้น 

จำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้หน้าวัวพันธุ์ใหม่ 

เป็นการแก้ปัญหาต้นพันธุ์แพง และมีสายพันธุ์ของไทยเองใช้ทดแทนพันธุ์

ดั้งเดิมที่มีข้อจำกัดหลายประการ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทางด้าน

การต้านทานโรค ทนต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้  

 วิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันกำจัดโรคเน่าดำหน้าวัว คือ การใช้ พันธุ์

ต้านทาน นอกจากวิธีการต่างๆ ที่ได้แนะนำไว้แล้ว แต่การวิจัยด้านการ

ปรบัปรงุพนัธุเ์พือ่ตา้นทานโรคคอ่นขา้งพฒันาไปไดช้า้ ทำใหพ้นัธุพ์ชืทีเ่หมาะสม

ปลูกมีน้อย เพราะกว่าจะได้พันธุ์พืชที่ต้านทานโรคเพียง 1-2 พันธุ์นั้น         

มีหลายขั้นตอนดังนี้  

 ขั้นแรก คือ การสำรวจ รวบรวม เก็บตัวอย่าง ศึกษาลักษณะอาการ

ของโรค และการเกิดโรค เมื่อได้ตัวอย่างหน้าวัวที่เป็นโรคแล้วนำมาแยกเชื้อ

ที่เป็นเชื้อสาเหตุ แล้วทำให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ เอาเชื้อที่ได้นั้นมาทดสอบว่า เชื้อ

ทำให้ใบหน้าวัวปกติที่ไม่เป็นโรคเป็นโรคได้หรือไม่ แล้วศึกษารายละเอียด

ของเชื้อ เช่น ลักษณะเส้นใย ขนาดสปอร์ ในกรณีของโรคเน่าดำหน้าวัวนี้ เชื้อ

สาเหตุ คือรา Phytophthora ซึ่งสร้างสปอร์ถึง 4 ชนิด (sporangia, 

chlamydospores, oogonia, antheridia และ oospores) จำเป็นต้องศึกษา 

สปอร์ทั้งหมด ดังกล่าว เพื่อให้บอกได้ว่า สาเหตุของโรค คือเชื้อใด  

 ขณะนี้ กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช มีรา P. parasitica สาเหตุโรคเน่าดำหน้าวัว 6 ไอโซเลท โดย     

มาจาก ลำปาง 2 ไอโซเลท จากกรุงเทพฯ ปราจีนบุรี นครปฐม และ ภูเก็ต 

จังหวัดละ 1 ไอโซเลท เมื่อได้เชื้อสาเหตุหลายไอโซเลท ขั้นตอนต่อมาจึง

ทำการทดสอบความรนุแรงของราแตล่ะไอโซเลทตา่งๆ ในการเขา้ทำลายหนา้ววั 
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พบว่า เชื้อที่แยกได้จาก เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ มีความรุนแรงในการเข้า

ทำลายใบหนา้ววัมากทีส่ดุ ดงันัน้ตอ่ไปนีจ้ะใชเ้ชือ้ไอโซเลทนีท้ำหนา้ทีค่ดัเลอืก

หาพันธุ์หน้าวัวที่ต้านทาน หรือทนทานต่อโรคเน่าดำ  

 ในปีนี้ (พ.ศ.2552) ได้ผลการศึกษาจากการคัดเลือกหน้าวัวจำนวน 

37 พันธุ์/สายพันธุ์ เป็นพันธุ์การค้าซึ่งเกษตรกรนำเข้าจากต่างประเทศ 

จำนวน 10 พันธุ์   ทุกพันธุ์เป็นโรคง่าย อ่อนแอต่อโรค ส่วนอีก 27 พันธุ์ / 

สายพันธุ์ เป็นพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ / สายพันธุ์ลูกผสมกรมวิชาการเกษตร 

จากศูนย์วิจัยพืชสวนลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และจาก ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ฝาง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีความต้านทาน   

ปานกลาง จำนวน 7 พนัธุ ์/ สายพนัธุ ์ไดแ้ก ่เปลวเทยีน, ผกามาศ, Hc – 034, 

cot Lady Beth, Montana, นาไก และ แสงเทียน  ซึ่งเป็นพันธุ์ / สายพันธุ์ ที่

นา่สนใจเสนอใหน้กัปรบัปรงุพนัธุใ์ชเ้ปน็พอ่พนัธุ ์หรอืแมพ่นัธุ ์สำหรบัปรบัปรงุ

พันธุ์หน้าวัวให้มีความต้านทานต่อโรคเน่าดำได้  

 ในอนาคตจากการปรบัปรงุพนัธุห์นา้ววัของกรมวชิาการเกษตร คาดวา่

จะได้พันธุ์หน้าวัวที่มีลักษณะรูปร่าง สีดอกตามความต้องการ และมี

ความต้านทานต่อโรคเน่าดำอย่างแน่นอน 
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มะม่วง เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง และมีปลูกอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ผลมะม่วงที่เก็บเกี่ยวได้ มีทั้งที่

ใชบ้รโิภคภายในประเทศและสง่ไปขายในตลาดตา่งประเทศ ซึ่งแนวโน้มการส่งออกมะม่วงของไทยมีโอกาสขยาย

เพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยได้ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ทำให้ภาษีการนำเข้าลดลง  

จ า า ก แ ฟ้ ม วิ จั ย

 เพื่อให้ได้ผลมะม่วงที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของ

ผู้นำเข้า จึงได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

มะม่วง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ส่งออก ดังนี้ 

 1.	อายเุกบ็เกีย่ว อายเุกบ็เกีย่วสำหรบัมะมว่งเพือ่การ

บรโิภคสด ตอ้งเกบ็เมือ่ผลแก ่ แตย่งัไมส่กุ ซึง่การนบัอายเุปน็

วิธีหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อหาความแก่ที่เหมาะสมของผลมะม่วง 

อย่างไรก็ตามอายุเก็บเกี่ยวอาจจะแปรเปลี่ยนไปบ้างตาม

สภาพอากาศและฤดกูาล ตวัอยา่งอายเุกบ็เกีย่วที่เหมาะสมของ

ผลมะมว่งบางพนัธุ ์ดงัแสดงในตารางที ่1 

ารปฏิบัต ิ
หลังการเก็บเกี่ยว 
มะม่วงเพื่อการส่งออก 

สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

และแปรรูปผลิตผลเกษตร
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 2.	การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผลมะม่วงควรทำ

ด้วยความระมัดระวัง เพื่อมิให้ผลเกิดแผลรอยขีดข่วน 

แตกหรือเกิดการชอกช้ำ ผลมะม่วงที่อยู่สูงควรใช้เครื่อง

สอยมะม่วง ซึ่งมีกรรไกรสำหรับตัดกิ่งและมีถุงรองรับ  

ป้องกันผลมะม่วงหล่นลงพื้น และควรเก็บเกี่ยวให้เหลือ

ขั้วผลยาวพอสมควรเพื่อป้องกันน้ำยางเปื้อนผล  

 เมือ่เกบ็เกีย่วมาแลว้ควรรวบรวมในภาชนะทีส่ะอาด 

และวางในทีร่ม่ จากนัน้จงึขนยา้ยผลมะมว่งไปยงัโรงเรอืน

คัดบรรจุ 

พันธุ์	 อายุการเก็บเกี่ยว	(วัน)	

น้ำดอกไม้ 115 

ทองดำ 95 

หนังกลางวัน 110-115 

   
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2552 

 

ตารางที่	1 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับมะม่วงบางพันธุ์ นับตั้งแต่ออกดอก 

 3.	การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อผลมะม่วง

มาถึงโรงคัดบรรจุ ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 

  3.1 การคัดเลือก คัดเลือกผลที่ไม่สมบูรณ์ 

ผลแตก ผลทีม่แีผล หรอืมตีำหนจิากโรค เชน่ แอนแทรคโนส 

ขั้วผลเน่า ราดำ หรือตำหนิจากแมลง เช่น เพลี้ยไฟ 

เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ออก ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลที่มีคุณภาพ 

และไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคและแมลงที่เป็น

สาเหตุให้เกิดการเน่าเสียในภายหลัง 

  3.2 การตัดแต่งขั้ว ทำการตัดขั้วผลมะม่วง

ให้มีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วคว่ำผลลงบน

วัสดุรองรับ เช่น กระดาษ หรือกระสอบที่สะอาด เพื่อให้

น้ำยางไหลออกมาจากผล และควรรอจนน้ำยางแห้ง 

  3.3 การทำความสะอาด ลา้งทำความสะอาด

มะมว่งในนำ้ไหล หรอืเปลีย่นนำ้บอ่ยครัง้เพือ่กำจดัสิง่สกปรก 

และคราบนำ้ยาง นำ้ทีใ่ชอ้าจผสมไฮโปคลอไรทค์วามเขม้ขน้ 

50-200 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร เพื่อช่วยฆ่าเชื้อที่ผิว

มะม่วง แล้วผึ่งให้แห้ง 

  3.4 การปอ้งกนักำจดัศตัรพูชืหลงัการเกบ็เกีย่ว 

เพือ่การสง่ออก ผลมะมว่งทีจ่ะสง่ออกไปยงัประเทศญีปุ่น่ 

เกาหลี และนิวซีแลนด์ ต้องผ่านกรรมวิธีอบไอน้ำเพื่อ

กำจดัไขแ่ละตวัหนอนของแมลงวนัผลไม ้ โดยใหอ้ณุหภมูิ

ที่ผิวเมล็ดสูงถึง 47 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที 

หลังจากสิ้นสุดการให้ความร้อนแล้ว ต้องลดอุณหภูมิผล

มะม่วงโดยเป่าด้วยลมหรือฉีดพ่นด้วยน้ำ 

  3.5 การคัดขนาด  ทำการเลือกมะม่วงโดย

ใช้ระดับความสุก น้ำหนักผล ความสะอาด และตำหนิ 

เป็นเกณฑ์เพื่อให้เกิดความสะดวกและความสม่ำเสมอ

ของการจัดเรียงในบรรจุภัณฑ์ และเป็นไปตามมาตรฐาน 

ารปฏิบัต ิ
หลังการเก็บเกี่ยว 
มะม่วงเพื่อการส่งออก 
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 ตัวอย่างมาตรฐานขนาดมะม่วงผลสุก เพื่อส่งออก

ไปยังประเทศญี่ปุ่นคือ 

 M = 280-329  กรัม = 16 ผล/กล่อง 

 L = 330-379  กรัม = 14 ผล/กล่อง 

 2L = 380-449  กรัม = 12 ผล/กล่อง 

 3L  = มากกว่า 450 กรัม = 10 ผล/กล่อง 

 มาตรฐานขนาดมะม่วงผลดิบเพื่อส่งออกไปยังประเทศ

ญี่ปุ่น คือ 

 2S =  225-249 กรัม = 22 ผล/กล่อง 

 S =  250-279 กรัม = 18 ผล/กล่อง 

 M = 280-329 กรัม = 16 ผล/กล่อง 

 L =  330-379 กรัม = 14 ผล/กล่อง 

 2L = 380-449 กรัม = 12 ผล/กล่อง 

 3L = มากกว่า 450 กรัม = 10 ผล/กล่อง 

หมายเหตุ  :  1 กล่องบรรจุน้ำหนัก 5 กิโลกรัม              

ที่มา :  บริษัท สยามเอ๊กซ์พอร์ตมาร์ท จำกัด 

  3.6 การบรรจุกล่อง ผลมะม่วงที่จะส่งไป

จำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น จะใช้โฟมตาข่ายหุ้มผล แล้ว

วางผลมะมว่งเรยีงชัน้เดยีวในกลอ่งบรรจมุะมว่งเพือ่สง่ออก   

ที่มีช่องระบายอากาศ และมีตาข่ายปิดช่องระบายอากาศ 

ภายในกลอ่งอาจคัน่ดว้ยกระดาษลกูฟกู เพือ่ปอ้งกนัการกระทบ

และเสียดสีของผลมะม่วง 

  3.7 อุณหภูมิขณะขนส่งหรือเก็บรักษา 

สภาพที่เหมาะสมในการเก็บรักษา คือ อุณหภูมิระหว่าง 

13-15 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85-95%  

หลีกเลี่ยงการใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 13 องศาเซลเซียส ใน

การเกบ็รกัษา เพราะอาจทำใหเ้กดิอาการ Chilling injury 
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ในช่วงต้นปี 2552 ผู้เขียนได้รับทุนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization) ไปร่วม

โครงการ Multicountry Observational Study Mission on Environment-friendly Farming Technologies ณ กรุง

เ ก ษ ต ร ต่ า ง แ ด น

ถีเกษตรในญี่ปุ่น 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นฤทัย วรสถิตย์ 

โตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ มสีมาชกิจากประเทศไทยทีร่ว่มเดนิ

ทางไปด้วยอีก 2 คน คือ ดร.จารุณี ภิลัมวงศ์ จาก

สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู และคณุชาตชิาย ศรษีะนอก 

จากสำนกังานเกษตรจงัหวดับรุรีมัย ์ และไดพ้บเพือ่นใหม่

จากอีก 10 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ไต้หวัน อินเดีย 

อินโดนีเซีย อิหร่าน ลาว มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ 

และเวียดนาม การไปร่วมโครงการในครั้งนี้ ทำให้ได้รับ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับ  

สิง่แวดลอ้มในประเทศญีปุ่น่ และประเทศอืน่  ๆในทวปีเอเชยี  
ลักษณะดินในประเทศญี่ปุ่น และกองปุ๋ยหมัก

ที่พบเห็นทั่วไปข้างแปลงปลูก 
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	 จากการนำเสนอและแลกเปลีย่นขอ้มลูของกจิกรรม

ด้านนี้ที่ดำเนินการในแต่ละประเทศ	 ซึ่งผู้เขียนได้เป็น

ตัวแทนของประเทศไทย	 นำเสนอสถานการณ์การผลิต

พืชในระบบ	 GAP	 และอินทรีย์ในประเทศไทยโดยรวม

เชน่เดยีวกบัหลายประเทศทีเ่นน้การทำการเกษตรเพือ่ให้

ได้อาหารทีป่ลอดภยัสำหรบัการบรโิภค	 ดว้ยการผลติพชื

ตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม	(GAP)	หรือการผลิต

ในระบบอนิทรยี	์เพือ่จำหนา่ยผลผลติสูต่ลาดตา่งประเทศ 

ในขณะที่บางประเทศ	 เช่น	 ฟิลิปปินส์	 และอินโดนีเซีย	

เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้มีอาหารเพียง

พอสำหรับการบริโภคของประชากรภายในประเทศ	

พร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบการผลิต	 ซึ่ง

ผลพลอยไดจ้ากระบบการผลติขา้งตน้	ทำใหล้ดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการทำการเกษตรอีกด้วย		

	 สำหรับประเทศญี่ปุ่น	นอกจากจะเป็นประเทศที่มี

มาตรฐานการครองชีพสูง	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ประชาชน

ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพดีและ

ปลอดภัย	 เป็นประเทศนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่

สำคญัของภมูภิาค	ชาวญีปุ่น่ยงัใหค้วามสำคญักบัการรกัษา

สิง่แวดลอ้มเปน็อยา่งมาก	 รฐับาลญีปุ่น่จงึมนีโยบายสง่เสรมิ

การทำการเกษตรทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	 เชน่	 มกีฎหมาย

สนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์	 ผลจากนโยบายดังกล่าว	

ทำให้จำนวนฟาร์มของเกษตรกรญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรอง

การผลิตแบบอินทรีย์	 เพิ่มสูงขึ้นจาก	3,639	ฟาร์ม	 ในปี	

2545	เป็น	5,523	ฟาร์ม	ในปี	2551	และยังมีแนวโน้ม

จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ		

	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกรทำการผลิตและ

ให้การรับรองระบบการผลิต	4	ระบบ	ได้แก่		

 1. Eco-farmers	 เป็นระบบที่มาตรฐานการผลิต

ถูกกำหนดโดยรัฐบาลกลาง	 ให้เป็นการผลิตที่ทำให้เกิด

ความยั่งยืน	 เช่น	การใช้ปุ๋ยอินทรีย์	ฯลฯ	วิธีการผลิตเป็น	

การลดการใชปุ้ย๋เคม	ี และลดการใชส้ารเคมปีอ้งกนักำจดั

ศัตรูพืช	 	 โดยเกษตรกรต้องมีวิธีการปฏิบัติตามหลักการ	

1	ใน	3	ข้อนี้	แต่การตรวจรับรอง	ดำเนินการโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	

 2. Clean Agriculture มาตรฐานและการตรวจ

รับรองถูกกำหนดอย่างอิสระโดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละแห่ง	ซึ่งทำการตรวจรับรองเอง	

 3. Special Culture	 เป็นระบบการผลิตโดยการ

ลดการใช้สารเคมีลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง	 ทั้งปุ๋ยเคมี	 และ

สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช	 ส่วนการตรวจรับรองจะ

ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

 4. Organic Culture	 สำหรับเกษตรกรที่ทำการ

ผลิตตามมาตรฐานการผลิตแบบอินทรีย์ของประเทศ

ญี่ปุ่น	 มาตรฐานการผลิตถูกกำหนดโดยรัฐบาลกลาง	 แต่

การตรวจรบัรองดำเนนิการโดยองคก์รทีไ่ดร้บัการรบัรอง 

การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเครื่องทำปุ๋ยน้ำจากเศษผัก
และของเสียจากคอกสัตว์ของบริษัท Wago-en 

มอเตอร์ไซด์ และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สชีวภาพ ผลงานของบริษัท Wago-en 
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	 นอกจากนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการผลิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว	 รัฐบาลญี่ปุ่นยังสนับสนุน

การวิจัยเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ดังจะ

เห็นได้จากการที่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย

ของประเทศญี่ปุ่น	 ทำการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี

การทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 คณะ

เกษตร	 มหาวิทยาลัยอิบารากิ	 (Ibaraki	 University)	

ทำการวจิยัเพือ่นำไปสู	่ Precision	 Agriculture	 โดยทำการ

ประเมนิความอดุมสมบรูณข์องดนิในแปลงทดลองแตล่ะจดุ 

และใส่ปุ๋ยตามความต้องการของพืชเฉพาะจุดนั้นๆ	 เพื่อ

ให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไป	 ถูกพืชนำไปใช้จนหมดโดยไม่เหลือให้

ปลดปล่อยสู่สภาพแวดล้อม	 การใส่ปุ๋ยที่ปลดปล่อยออก

มาอย่างช้าๆ	 เพื่อให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่	

จึงช่วยเพิ่มทั้งผลผลิตและคุณภาพของพืช		

	 ศูนย์วิจัยด้านการเกษตรแห่งเมืองซูคุบา	 ในสังกัด

ของกระทรวงเกษตรประมงและป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่น	

ได้ศึกษาถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในมูลสัตว์แต่ละ

ชนดิ	 เพือ่นำไปสูก่ารจดัการธาตอุาหารพชือยา่งเหมาะสม 

การศึกษายังพบว่าวิธีการที่เกษตรกรญี่ปุ่นนิยมปฏิบัติ

อยูโ่ดยการใชปุ้ย๋เคมรีว่มกบัปุย๋มลูสตัวน์ัน้	 มปีรมิาณธาตุ

อาหารมากเกินความต้องการของพืช	 ทำให้มีส่วนเกินถูก

ปลดปลอ่ยสูส่ภาพแวดลอ้ม	 จงึมคีวามพยายามทีจ่ะแนะนำ

ให้เกษตรกรปรับลดสัดส่วนการใช้ปุ๋ยดังกล่าวสู่อัตราที่

เหมาะสม	 ทำให้อดเปรียบเทียบกับการทำการเกษตรใน

ประเทศไทยไม่ได้	ที่เน้นการผลิตให้ได้ผลผลิตสูง	โดยใช้

วิธีการแบบสะดวกซื้อ	 คือเน้นการใช้ปุ๋ยเคมีที่หาซื้อ			

ได้ง่าย	มากกว่าที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง

ของดินควบคู่ไปด้วย	 จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เห็นดินใน

ประเทศญี่ปุ่นเป็นดินแบบที่เรียกว่า	 “ร่วยซุย”	 อย่าง

แท้จริง	 แถมการทำการเกษตรแบบรักดินของชาวญี่ปุ่น

ทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่

ไม่น่าจะพบเห็นในประเทศไทย		

	 อย่างไรก็ตาม	 แนวโน้มที่เกษตรกรไทยหันมาให้

ความสำคัญกับการทำการเกษตรที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม	

ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 แต่อาจยังน้อยมากเมื่อเทียบกับ

ประเทศญี่ปุ่น		

การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเครื่องทำปุ๋ยน้ำจากเศษผัก
และของเสียจากคอกสัตว์ของบริษัท Wago-en 
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	 นอกจากนีส้ิง่ทีเ่ปน็จดุเดน่อกีอยา่งหนึง่ทีไ่ดเ้รยีนรู้

จากประเทศญี่ปุ่น	 คือ	 การจัดการด้านการตลาดผลผลิต

เกษตรในรูปแบบต่างๆ	 ทั้งในรูปแบบของบริษัทเอกชน	

หรอืวสิาหกจิชมุชน	 โดยมเีปา้หมายหลกัในการลดขัน้ตอน

ของคนกลาง	 เกษตรกรสามารถกำหนดราคาของผลผลิต

ได้ตามต้องการ	 เราได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มสหกรณ์

ทีเ่มอืงอาซาฮ	ี และบรษิทั	Wago-en	ซึง่เปน็บรษิทัรวบรวม

และจำหน่ายผลิตผลเกษตร	 บริษัทนี้เองที่เข้ามาส่งเสริม

ให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี	 ผลิตกล้วยหอมอินทรีย์

ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น	ผู้เขียนเลยได้หน้าเต็มๆ	 เมื่อ

ทางญี่ปุ่นแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกับกลุ่ม

สหกรณ์ที่เพชรบุรี	 และเล่าว่ากรมวิชาการเกษตรของ

ประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่เข้าไปช่วยแนะนำเกษตรกร	

จนสามารถผลิตกล้วยหอมผ่านมาตรฐานอินทรีย์ส่งออก

ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้		

 ทางบริษัท Wago-en เข้ามาขอบคุณเมื่อทราบ

ว่าผู้เขียนเป็นบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร ทำเอา

เพื่อนๆ จากประเทศอื่น ทึ่งกันใหญ่ ก็ขอนำเอาคำ

ขอบคณุกลบัมามอบใหพ้ีป่ระวตั ิตนับญุเอก และทมีงาน 

ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับกรมวิชาการเกษตร และ

ประเทศไทย  

	 บริษัท	 Wago-en	 ยังมีการบริหารจัดการเพื่อ

หมุนเวียนใช้วัสดุต่างๆ	 ให้เกิดประโยชน์	 ไม่มีเหลือทิ้ง	

เริ่มตั้งแต่การจำหน่ายผัก	 ผลไม้สด	 ผัก	 ผลไม้หั่น	 การ

ผลติปุย๋หมกัและปุย๋นำ้จากเศษผกั	ผลไม	้และมลูสตัว	์และ

การผลิตแก๊สชีวภาพ	 แสดงให้เห็นว่านอกจากจะใหค้วาม

สำคญักบัการจดัการดา้นการตลาดแลว้	 ยงัใหค้วามสำคญั

กับการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย		

	 พวกเราได้ไปเยี่ยมชมเครือข่ายผู้ปลูกผักแห่ง

เมืองซานบู	 (Sanbu	 Vegetable	 Network)	 และบริษัทดี

โคปอนจำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายผลิตผลเกษตร	 ที่มี

การนำหุ้นเข้าจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์	 เป็นบริษัทแรก

ในประเทศญี่ปุ่น	 และมีวิธีการบริหารน่าสนใจมาก	 คือ

การจ่ายเงิน	 ปันผลเป็นสินค้าผักแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้น 

โดยบรกิารสง่ให้ถึงบ้านทั้งในประเทศญี่ปุ่น	 และอีกหลาย

ประเทศในเอเชีย	รวมทั้งประเทศไทย		

	 แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับการทำ	

การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 แต่ปัญหาใหญ่ของ

ประเทศนี้	 คือ	 ปัญหาพื้นที่ทำการเกษตร	 และจำนวน

เกษตรกรในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง	 เป็นปัญหาที่

สร้างความกังวลใจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นในประเด็นของ	

“food	security”	เป็นอย่างมาก		

 ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศผู้ผลิต

สนิคา้เกษตรอยา่งประเทศไทย ทีย่งัมตีลาดทีม่กีำลงั

ซือ้สงู หากแตเ่ราตอ้งปรบักระบวนการผลติ ใหต้อบสนอง 

และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเหล่านั้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยด้าน

อาหาร และยิ่งไปกว่านั้นคือ การลดผลกระทบต่อ  

สิ่งแวดล้อม ซึง่เปน็มาตรการกดีกนัทางการคา้ทีป่ระเทศ

ผู้นำเข้าสนิคา้เกษตรรายใหญข่องโลก รวมทัง้ประเทศ

ญีปุ่น่ ตอ้งนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน  

ดินร่วนซุยสีดำทำให้สามารถเก็บเกี่ยว
แครอทหวานกรอบด้วยมือ

74




