








ค�ำน�ำ
	 ตลอดระยะเวลา	85	ป ีที่ผ ่านมา	คณาจารย ์	นักวิ จัย	และบุคลากรทุกภาคส่วน 

ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้	ได้ร่วมมอืร่วมใจกนัพฒันาองค์ความรูด้้านการเกษตรต่าง	ๆ 	มากมาย	มบีทบาท

ในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย	์ 

ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	ในระยะ	15	ปี	(พ.ศ.	2555-2569)	ที่มี 

เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต	และได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา	3	ด้าน	คือ	

มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์	มหาวิทยาลัยสีเขียว	และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ	ซึ่งจุดเน้นส�าคัญ 

ของการเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยฯ	คือ	การเคารพและเป็นมิตรกับธรรมชาติ	การลด	ละ	 

และเลกิการใช้สารเคม	ีการน�าเทคโนโลยีบางอย่างมาปรบัใช้อย่างเหมาะสม	ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

	 มหาวิทยาลัยฯ	ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม 

อาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557-2561	คณาจารย์และนักวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยฯ	ได้มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยฯ	

เพื่อน�ามารวบรวมและเผยแพร่ในคู่มือเรื่อง	การผลิตพืชอินทรีย์	โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย	การผลิต

ผักอินทรีย์ในโรงเรือน	การผลิตผักอินทรีย์นอกโรงเรือน	การผลิตข้าวอินทรีย์	การผลิตพืชสมุนไพร

อินทรีย์	การผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์	การผลิตเห็ดหลินจืออินทรีย์	การผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย	์ 

และการจดัการโรงคดับรรจผุลติผลเกษตรอนิทรย์ี	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าองค์ความรูดั้งกล่าวในคูม่อืเล่มนี ้

จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของประเทศต่อไป

	 ขอขอบคณุ	คณาจารย์	และนกัวจัิยทกุ	ๆ 	ท่านทีไ่ด้กรณุาเขยีนบทความลงตพีมิพ์ในคูมื่อเล่ม

นี้	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดัน	ส่งเสริม	และพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	และประเทศชาติ	ขอขอบคุณ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก	ๆ 	ท่าน	ตลอดจนคณะผู้จัดท�าคู่มือเล่มนี้จนส�าเร็จ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่

บรรณาธิการ
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การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

การผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือน

 1>>>

บทน�า

	 การผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นการผลิตและใช้ปัจจัยในด้านการผลิตที่ปราศจาก 

การใช้ปุย๋เคม	ีสารเคม	ีสารสงัเคราะห์	โดยสิน้เชงิ	แต่จะมุง่เน้นการใช้สารอนิทรีย์ท่ีเกดิข้ึนในธรรมชาติ

และปัจจัยการผลติในท้องถิน่เป็นหลกั	เช่น	ปุย๋อนิทรย์ี	ปุย๋คอก	ปุย๋พชืสด	และปุย๋ชวีภาพ	ในการผลติ	 

ตลอดจนปัจจัยอื่น	ๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง	เช่น	การป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารจากธรรมชาต	ิ 

แต่เน่ืองจากการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว	มักจะพบเจอปัญหาในด้านแมลงศัตรูพืช 

เข้ามารบกวนได้ง่าย	ตลอดจนการใช้สารจากธรรมชาติในการป้องกันและก�าจัดแมลง	ไม่สามารถ

ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร	เมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	ดังนั้นการปลูก

ผักอินทรีย์ในโรงเรือนจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ

ผลผลติ	โดยโรงเรอืนจะป้องกนัแมลงและการระบาดของโรคพชืจากภายนอกเข้ามาก่อความเสยีหาย

แก่ผลติผลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	หลกีเลีย่งการใช้สารเคมใีนขัน้ตอนการผลติ	อกีทัง้เกษตรกรสามารถ

น�ามาใช้เลือกปลูกผักท่ีมีราคาสูงแต่มีปัญหาแมลงรบกวนมาก	ท�าให้ผลผลิตเสียหายได้	นอกจากนี ้

ยังป้องกันสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมให้แก่พืชที่ปลูก	ได้แก่	การควบคุมอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม	

ควบคุมภัยธรรมชาติต่าง	ๆ 	โดยระบบท่ีนิยมน�ามาปลูกในโรงเรือนมักเป็นระบบการปลูกพืชที่ไร้ดิน	 

หรอืทีเ่รยีกว่า	ไฮโดรโพนกิส์	(Hydroponics)	หรอืระบบการปลกูพชืในวสัดปุลกู	(Substrate	culture)	

และระบบการปลูกพืชแบบรากลอย	(Aeroponics)	เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ  ตันโช
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การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

ภาพที่ 1.1 การปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน
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การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

สภาพแวดล้อมส�าคัญต่อการปลูกผักอินทรีย์

	 1.	ธาตุอาหารพืช

ภาพที่ 1.2	รูปแบบการให้สารละลายธาตุอาหารพืชในระบบไฮโดรโพนิคส์

 

	 ธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่นั้นเป็นสารอนินทรีย์		ซึ่งประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่าง	ๆ 	จากดิน	 
น�้า	และอากาศ	โดยธาตุอาหารที่จ�าเป็นส�าหรับพืชนั้นมีอยู่ด้วยกัน	16	ชนิด	โดยสามารถแยกเป็น
ประเภทต่าง	ๆ 	ได้	ดังนี้
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การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

	 พวกแรก	เป็นธาตุอาหารท่ีได้จากน�้าและอากาศ	ได้แก่	คาร์บอน	(C)	ไฮโดรเจน	(H)	และ
ออกซิเจน	(O)
	 พวกที่สอง	เป็นธาตุอาหารหลัก	ที่มีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช	และพืชต้องการ
ในปรมิาณทีม่าก	โดยได้จากดนิ	ได้แก่	ไนโตรเจน	(N)	ฟอสฟอรัส	(P)	โพแทสเซียม	(K)	แคลเซียม	(Ca)	
แมกนีเซียม	(Mg)	และก�ามะถัน	(S)
	 พวกที่สาม	เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อย	แต่ขาดไม่ได้	ได้แก่	เหล็ก	(Fe)	
แมงกานีส	(Mn)	สงักะส	ี(Zn)	ทองแดง	(Cu)	โบรอน	(B)	โมลบิดนีมั	(Mo)	และคลอรนี	(Cl)	นอกจากนี้ 
พืชบางชนิดที่พบในพืช	ได้แก่	วานาเดียม	(V)	ไอโอดีน	(I)	โบรมีน	(Br)	ฟลูออรีน	(F)	อะลูมิเนียม	
(Al)	นิกเกิล	(Ni)	โครเมียม	(Cr)	ซิลิเนียม	(Se)	ตะก่ัว	(Pb)	และแคดเมียม	(Cd)	หากมีสะสมอยู่ในพืช
เป็นปริมาณมากเกินพอก็จะเป็นพิษต่อพืช	และยังท�าให้เป็นพิษต่อสัตว์ท่ีกินพืชเหล่านี้เข้าไปด้วย	
พืชช้ันสูงจะได้รับธาตุคาร์บอน	ไฮโดรเจน	และออกซิเจน	ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของเซลล์พืช
เกือบทั้งหมดจากน�้าและอากาศโดยตรง	ธาตุคาร์บอนจะเข้าสู่พืชในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ทางปากใบ	ส่วนธาตุออกซิเจน	จะเข้าสู ่พืชในรูปของก๊าซออกซิเจนทั้งทางปากใบและทางผิว 

ของราก	ส่วนธาตุไฮโดรเจนนั้น	พืชได้จากไฮโดรเจนอะตอมที่เป็นส่วนประกอบในโมเลกุลของน�้า 

ในกระบวนการสังเคราะห์แสง

	 2.	การจัดการศัตรูพืช

  2.1 การป้องกนัก�าจัดแมลงโดยวธิเีขตกรรม	เป็นการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงสภาพ

แปลงปลูกให้อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของศัตรูพืช	เพ่ือเป็นการท�าลายแหล่งอาศัย	 

แหล่งอาหารและแหล่งขยายพันธุ ์	เช่น	การท�าความสะอาดแปลงพืช	ท�าลายท่ีอยู ่อาศัยและ 

แหล่งหลบซ่อน	การปลูกพืชหมุนเวียน	การปลูกพืชล่อแมลง	การปลูกพืชแซม	การควบคุมการให้น�้า

และปุย๋เพือ่ให้พืชมลี�าต้นแขง็แรง	และการใช้พนัธุต้์านทานโรคและแมลง	เป็นต้น	การป้องกนัโรคและ

แมลงโดยวิธีเขตกรรม	จัดเป็นวิธีที่ท�าได้ง่ายและประหยัดที่สุด	เนื่องจากเกษตรกรไม่จ�าเป็นต้องใช้

เครื่องมือมาก	และเป็นการดูแลต้นพืชไปพร้อม	ๆ 	กับการป้องกันศัตรูพืชได้

  2.2 การจับแมลงออกด้วยมือ หรือการถอนต้นพืชที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูก 

ในกรณีที่มีการระบาดของโรคและแมลงจ�านวนน้อย	สามารถใช้มือจับแมลงมาท�าลายได้โดยตรง	 

หรือการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและแมลงแล้วน�ามาเผาท�าลายได้	หรืออาจจะถอนต้นพืชทิ้งในต้น 

ที่ติดโรคออกจากแปลงปลูก
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  2.3 การใช้สีเป็นสิ่งล่อ	เนื่องจากแมลงโดยท่ัวไปจะชอบตอมส่ิงท่ีมีสีเหลือง	 

จึงสามารถใช้วิธีกับดักแมลงได้โดยใช้กระดาษกาว	หรือถาดสีเหลืองวางล่อแมลงในแปลงปลูก

  2.4 การใช้แสงไฟเป็นส่ิงล่อดกัแมลง	การท�าดวงไฟล่อแมลง	โดยใช้ฟิล์มสเีงนิ	หรอื

กระดาษกาวเรืองแสงสีเงิน	มีวิธีการท�าดังนี้

	 	 	 2.4.1	ตัดสังกะสีเป็นรูปตัวแอล	(L)

	 	 	 2.4.2	แขวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ตั้งฉากกับพื้นตรงมุมของแผ่นสังกะสี

	 	 	 2.4.3	ท�าหลังคาป้องกันฝน	เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

	 	 	 2.4.4	วางอ่างขนาดใหญ่ที่มีน�้าไว้ใต้หลอดไฟ

	 	 	 2.4.5	เพิ่มหรือหยดน�้ามันปิโตรเลียมในน�้าเพื่อจับแมลงที่ตกลงมา

  2.5 การใช้น�า้หมกัส�าหรับล่อแมลง (Insect Attractant : IA)	การใช้น�า้ซาวข้าว	 

และน�า้หมักจากพชืสเีขยีว	ทีเ่จอืจาง	300	เท่า	โดยน�ามาใส่ในขวดพอลเิอทลีนีทีต่ดัแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	 

จากนั้นน�าไปตั้งหรือแขวนไว้ที่บริเวณใบ	หรือผล	ที่อยู่ในระดับสูงที่ผีเสื้อ	หรือผีเสื้อกลางคืนชอบ	 

และควรติดตั้งในช่วงที่แมลงวางไข่	โดยปกติน�้าหมักจากพืชสีเขียว	จะสามารถดึงดูดแมลงได้ดี

  2.6 การใช้น�า้มนัหอมระเหยล่อแมลง ในพืชหลายชนดิทีม่กีล่ินแรง	เช่น	น�า้มนัหอม

ระเหยจากต้นตะไคร้หอม	หรอืน�า้มนัหอมระเหยจากเปลอืกส้ม	จะสามารถไล่แมลงได้	แต่กม็พีชื	หรอื

ผลไม้หลายชนิดที่มีน�้ามันหอมระเหยที่สามารถดึงดูดให้แมลงเข้าหาได้

  2.7 การใช้สารฟีโรโมนต่าง ๆ 	ฟีโรโมน	คอื	สารทีแ่มลงแต่ละชนดิปลดปล่อยออกมา

เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามในช่วงฤดูผสมพันธุ์ให้เข้ามาหาหรือให้ตามกลิ่นนั้นมา	ซึ่งในการท�าการเกษตร 

สามารถใช้ฟีโรโมนสงัเคราะห์เช่นเดยีวกับแมลงศัตรูพืชตัวเมยีทีป่ล่อยออกมาในการล่อให้แมลงตัวผู้

มาติดกบัได้	ซึง่วธิกีารน้ีจะสามารถลดจ�านวนแมลงศตัรพูชืในระยะหนอนทีกั่ดกนิใบพืชลงได้ในฤดกูาล

ปลูกนั้น	และลดอัตราการเพิ่มจ�านวนประชากรของแมลงชนิดนั้นลงได้ในฤดูการปลูกถัดไป

  2.8 สารไล่แมลง เป็นสารท่ีใช้ป้องกันแมลงเข้าท�าลายพืช		โดยไม่ฆ่าหรือท�าลาย

แมลงโดยตรง	เพียงแต่ท�าให้แมลงไม่เข้าใกล้ต้นพืช	เกษตรกรในอดีตรู ้จักการใช้สารไล่แมลง 

มานานแล้ว	เช่น	การแขวนเมล็ดพันธุ์ไว้เหนือเตาไฟ	(ใช้ควันไฟในการไล่แมลง)	การใช้น�้ามัน	ยางไม้	 

หรือปัสสาวะอูฐ	เป็นต้น	ซึ่งปัจจุบันมีการใช้น�้าส้มควันไม้ในการไล่แมลงอย่างแพร่หลาย	 

และน�้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร	เช่น	น�้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอม	เป็นต้น	สารไล่แมลง

เป็นสารทีไ่ม่มพีษิร้ายแรง	มคีวามปลอดภยัใช้ได้ทัง้ในมนษุย์	และสัตว์	แมลงไม่สร้างความต้านทานกบั

สารเหล่านี้	แต่ข้อเสียคือ	การใช้ต้องใช้บ่อยและครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงให้หมดจึงได้ผลดี	ยกตัวอย่าง	

ผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ส�าหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช	ได้แก่
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 พีพี--เมทา : เมทาไรเซียม แอนิโซเพลีย

    คุณสมบัต	ิใช้ก�าจัดแมลงศัตรูพืช	ได้แก่	หนอนศัตรูพืช		 	

	 	 	 	 ด้วงมันเทศ	เสี้ยนดิน	แมลงในดิน	และด้วงหมัดผัก	เป็นต้น

 

 พีพี--ฟีโร : ฟีโรโมน

    คุณสมบัต	ิใช้ดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผักเพศผู้	ที่มักพบเข้าท�าลาย

	 	 	 	 พืชผักตระกูลกะหล�่า	และตระกูลคะน้า

 พีพี--เบ็บ : บูเวเรีย บัสเซียน่า (Beauveria bassiana)

    คุณสมบัต	ิใช้ก�าจัดแมลงศัตรูพืช	ได้แก่	แมลงหวี่ขาว		เพลี้ยไฟ	

	 	 	 	 เพลี้ยอ่อน	มอด	แมลงค่อมทอง	และแมลงหางหนีบ

 น�้าหมักสมุนไพร 4 สูตร

    คุณสมบัต ิ

	 	 	 	 สูตร	พีพี	1	ส�าหรับป้องกันโรคพืชบางชนิด	และแมลงปากดูด

	 	 	 	 สูตร	พีพี	2	ส�าหรับป้องกันและก�าจัดหนอนต่าง	ๆ 	ที่อยู่เหนือดิน

	 	 	 	 สูตร	พพี	ี3		ส�าหรบัป้องกนัก�าจดัแมลงปากดดู	เช่น	ไร	และเพลีย้ต่าง	ๆ

	 	 	 	 สตูร	พพี	ี4	ส�าหรบัป้องกนัก�าจดัแมลงประเภทด้วงปีกแขง็ขนาดเลก็
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 พีพีไตรโค : ไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนั่ม (Tricoderma harzianum)

    คุณสมบัติ	ใช้ส�าหรับป้องกันโรคที่เกิดจากเช้ือราชั้นสูง	และ 

	 	 	 	 ราชั้นต�่าบางชนิด	เช่น	โรคใบจุด	โรคใบไหม้	และโรครากเน่า 

	 	 	 	 โคนเน่า	ในพืชผัก	ไม้ดอก	และไม้ผล

 พีพี--บีเค33 : บาซิลัส ซับทีลิส / อะไมโลลิควิเฟเซียนส์ 

 (Bacillus subtilis /amylolicquefaciens)

    คุณสมบัติ	ใช้ส�าหรับป้องกันก�าจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา	เช่น	 

	 	 	 	 โรคราเมล็ดผักกาด	โรคราน�้าค้าง	โรคใบจุด	และโรคใบไหม้ 

	 	 	 	 ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	เช่น	โรคเหี่ยวเขียว	โรคดอกเน่า	และ 

	 	 	 	 โรคผลเน่า

 พีพี--บี 10 : บาซิลัส อะไมโลลิควิเฟเซียนส์ (Bacillus amylolicquefaciens)

    คุณสมบัติ	ใช้ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	เช่น	โรคเห่ียว 

	 	 	 	 เขียวในพืชตระกูลพริก	มะเขือ	ตระกูลแตง

 พีพี--บี 15 : บาซิลัส อะไมโลลิควิเฟเซียนส์ (Bacillus amylolicquefaciens)

    คณุสมบัต	ิใช้ป้องกนัโรคหลงัการเกบ็เกีย่วทีเ่กดิจากเชือ้ราชัน้สงู	 

	 	 	 	 ในสกุล	คอลเลทโทตริคัมแอสเพอจิลลัส	และไรโซปัส	ในตระกูล 

	 	 	 	 พริก	มะเขือ	เสาวรส	องุ่น	และสตรอว์เบอร์รี	เป็นต้น

7
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 พีพี--สเตร็บโต : สเตร็บโตมัยซีส (Streptomyces sp.)

    คุณสมบัต	ิใช้ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราพิเทียม	และฟูซาเลียม		

	 	 	 	 เช่น	โรครากเน่าโคนเน่า	/	เน่าคอดิน	ในพืชผัก	และผลไม้

	 3.	การจัดการสภาพแวดล้อม

ภาพที่ 1.3 เครื่องตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือน
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การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

  3.1 แสง (Light) แสงมีผลโดยตรงต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง	ซ่ึงเป็น 

กระบวนการรากฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงาน	และเป็นแหล่งของสารประกอบขั้นต้น	เพื่อน�ามา

สังเคราะห์เป็นสารอินทรีย์ในพืช	อันเป็นปัจจัยโดยตรงในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแล้ว	 

แสงยังควบคุมกระบวนการรากฐานของการเจริญเติบโตในระดับต่าง	ๆ 	จนได้ผลรวมออกมาในรูป 

การเจริญและเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง	นอกจากนี้	แสงยังมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ต่าง	ๆ 	 

ในการเจริญเติบโตของพืชด้วย	เช่น	การงอกของเมล็ด	การพักตัวของเมล็ด	การออกดอก	 

การตอบสนองของพืชต่อแสงนั้น	พืชจะตอบสนองในแง่ต่าง	ๆ 	ดังนี้

   3.1.1 ความเข้มของแสง คอื	ปรมิาณแสงทัง้หมดทีพ่ชืได้รบั	ซึง่ความเข้มข้น	 

แสงของพืชจะแตกต่างกันตามพื้นที่	เวลา	ฤดูกาล	และระยะห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลก	ในพ้ืนที่

เดียวกัน	ความเข้มของแสงจะค่อย	ๆ 	เพิ่มขึ้น	ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น	จนถึงเท่ียงวัน	หรือในช่วงบ่าย	 

จากนั้นจะค่อย	ๆ	ลดลงไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตก	บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกจะมีความเข้ม 

ของแสงสูงที่สุดและค่อย	ๆ	ลดลงตามเส้นรุ ้งท่ีมุ ่งไปหาขั้วโลกในช่วงเวลาเดียวกัน	อิทธิพล 

ของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตของพืช	คือ

	 	 	 1.	ความเข้มของแสงที่เหมาะสม	โดยมีปัจจัยอื่น	ๆ 	เหมาะสม	และการ

หายใจเป็นปกต	ิการสงัเคราะห์แสงจะมอีตัราสงู	ท�าให้ได้อาหารเพ่ือใช้ในการเจรญิเติบโตของพชืมาก	

ระดบัความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมต่อพชืแต่ละชนดิจะแตกต่างกนั	เช่น	พชืในร่มจะต้องการความเข้ม 

ของแสงน้อยจึงจะเจริญเติบโตได้ดี	แต่ถ้าน�าไปอยู่กลางแดดท่ีมีความเข้มของแสงสูง	ใบจะไหม้	และ

ต้นจะชะงกัการเจริญเตบิโต	พชืกลางแจ้ง	พชืพวกนีจ้ะต้องการความเข้มของแสงสงู	มกีารเจริญเตบิโต

ได้ดีในที่แจ้ง

	 	 	 2.	ความเข้มของแสงท่ีต�่าเกินไป	เมื่อความเข้มของแสงไม่เพียงพอ	 

จะท�าให้มีการเจริญเติบโตต�่า	และท�าให้ผลผลิตน้อย	หรือผลผลิตมีคุณภาพต�่า	เพราะในการรวมตัว

ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กบัน�า้		ในปฏิกริยิาสงัเคราะห์แสงนัน้	ขัน้ตอนของกระบวนการน้ีต้องการ

พลังงานที่มีปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวกระตุ้นจึงจะเกิดข้ึนได้	กรณีท่ีแสงมีความเข้มต�่า	จะส่งผลให้พืช 

มีอาหารน้อยตามไปด้วย	เมื่อพืชมีอาหารต�่า	การสร้างสารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบจะเกิดได้น้อย	 

พืชจะมีการเจริญเติบโตช้า	มีผลผลิต	และคุณภาพต�่า
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	 	 	 3.	ความเข้มแสงที่สูงเกินไป	จะส่งผลต่อพืชดังนี้	เช่น	ปริมาณคลอโรฟิลล	์ 

ความเข้มของแสงที่สูงเกินไป	จะท�าให้พืชบางชนิดมีปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลง	หรือคลอโรฟิลล์ 

มีประสิทธิภาพต�่าลง	การสังเคราะห์แสงจะต�่าไปด้วย	นอกจากนี้	ยังท�าให้อุณหภูมิของใบเพ่ิมขึ้น 

อย่างมาก	ท�าให้พืชมีอัตราการคายน�้าสูง	หากอัตราการดูดน�้าของรากไม่สมดุลกับอัตรา 

การคายน�า้	พชืจะแสดงอาการขาดน�า้	ทัง้นี	้การทีอ่ณุหภมูขิองใบเพิม่สงูขึน้	จะเป็นผลให้ระบบย่อยน�า้

ย่อยลดการเปลีย่นน�า้ตาลไปเป็นแป้งลง	ท�าให้พืชมีการสะสมน�า้ตาลแทนแป้ง	และยงัมผีลท�าให้อตัรา 

การสังเคราะห์แสงลดลง

   3.1.2 คุณภาพของแสง หรือความยาวคลื่นของแสง	แสงมีคุณสมบัติ 

เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	มีความยาวคลื่นหลายระดับ	โดยท่ีแสงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงท่ีมี
ความยาวคลื่นอยู ่ระหว่าง	225	–	2,500	นาโนเมตร	แต่แสงอาทิตย์ที่ตกลงมายังพื้นโลก	จะมี
ความยาวคล่ืนระหว่าง	310	–	2,300	นาโนเมตร	แสงอาทิตย์ที่ตกลงมายังพื้นโลก	อาจแบ่งออก 
ได้เป็น	2	กลุ่มใหญ่	ๆ 	คือ
   1.	คลื่นแสงที่มองไม่เห็น	ได้แก่	แสงเหนือม่วง	(Ultra	violet,	UV)	 
ช่วงความยาวคลื่น	ต�่ากว่า	390	นาโนเมตร	เป็นตัวการในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช	และแสง	
Infra-red	ช่วงความยาวคลื่น	สูงกว่า	810	นาโนเมตร	จะท�าให้ปล้องของพืชยืดยาวออก
	 	 	 2.	คลื่นแสงที่มองเห็น	อยู่ในช่วงความยาวคลื่น	390	–	810	นาโนเมตร	
แต่ละช่วงความยาวคลื่นจะมีสีที่แตกต่างกัน	แสงในกลุ่มนี้จะมีผลต่อพืช	คือ
	 	 	 -	แสงสีม ่วง	 (390	–	410	nm)	แสงสีคราม	 (411	–	425	nm)	 
และสีน�้าเงิน	(426	–	492	nm)	เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของพืชต่อแสงที่เรียกว่า	Phototropism	 
เช่น	การที่ดอกไม้บางชนิดหันเข้าหาแสง	การโค้งงอของพืชเข้าหาแสง	เป็นต้น	มีความส�าคัญ 
ต่อการสังเคราะห์แสง
	 	 	 -	แสงสีเขียว	(493	–	535	nm)	ระงับการเจริญเติบโตของพืช
	 	 	 -	แสงสีเหลือง	(536	–	586	nm)	และแสงสีส้ม	(587	–	647	nm)	ส่งเสริม
การงอกของเมล็ด
	 	 	 -	แสงสีแดง	(648	–	760	nm)	ส่งเสริมการงอก	หรือการยับยั้งการงอก 
ของเมล็ดพืชบางชนิด	และมีความส�าคัญต่อการสังเคราะห์แสง
	 	 	 -	แสงสีไกลแดง	(761	–	810	nm)	ยับยั้งการงอกของเมล็ด
   3.1.3 ช่วงแสง	ระยะเวลายาวนานของแสงในแต่ละช่วงวัน	ซ่ึงจะ 
แตกต่างกันตามฤดูกาล	ความยาวของช่วงแสงจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
บางชนดิของพชืเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่อทิธพิลในการเปลีย่นพชืจากระยะการเจรญิเติบโต 
ทางก่ิงใบ	ไปเป็นการเจริญเติบโตทางด้านการสืบพันธุ ์	การตอบสนองของพืชต่อช่วงแสงนี	้ 
อาจแบ่งเป็น
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	 	 	 1.	พืชวันสั้น	(Short	day	plant,	SD)	เป็นพืชที่ต้องการความยาวช่วงแสง	
สั้นกว่าช่วงวันวิกฤติ	จึงจะออกดอกได้
	 	 	 2.	พชืวนัยาว	(Long	day	plant,	LD)	เป็นพชืทีต้่องการความยาวช่วงแสง	
ยาวกว่าช่วงวันวิกฤติ	จึงจะออกดอกได้
	 	 	 3.	พืชที่ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง	(Day	neutral	plant)	พืชพวกนี้	 
เมือ่ได้รบัสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม	หรอืมอีายทุีเ่หมาะสม	กจ็ะสามารถออกดอกได้	โดยไม่เกีย่วข้อง
กับช่วงแสง

  3.2 อณุหภูมิ (Temperature) อณุหภมูมิผีลต่อการเจรญิเตบิโตของพชื	โดยตัง้แต่

พืชเริ่มงอกจนกระท่ังออกดอก	ติดผล	อุณหภูมิเก่ียวข้องกับการงอกของเมล็ด	การสังเคราะห์แสง	 

การหายใจ	การพกัตัว	เป็นต้น	พชืแต่ละชนดิมคีวามต้องการอุณหภมูทิีใ่ช้ในการเจรญิเติบโตแตกต่างกนั	 

อุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช	มีทั้งอุณหภูมิอากาศ	อุณหภูมิในดิน	

อุณหภูมิกลางวัน	และอุณหภูมิกลางคืน	โดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิอากาศจะมีผลต่อการเจริญเติบโต 

ของล�าต้น	โดยมีผลต่อการสังเคราะห์แสง	และการหายใจ	กระบวนการทั้ง	2	จะค่อย	ๆ 	เพิ่มอัตรา 

ขึ้นตามการเพิ่มของอุณหภูมิจนถึงระดับหนึ่ง	ซึ่งเรียกว่า	ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม	ที่ประมาณ	 

30-35	องศาเซลเซียส	ซึ่งการเพิ่มอุณหภูมิจะไม่เพิ่มอัตราการเกิดกิจกรรมของกระบวนการ 

ท้ัง	2	น้ี	ส่วนอุณหภมูขิองดนิ	มผีลต่อการเจรญิเตบิโตของราก	และมผีลต่อการดดูน�า้และแร่ธาตอุาหาร	 

ถ้าอุณหภูมิในดินต�่า	การดูดน�้าจะลดลง	ต้นพืชจะเหี่ยว	นอกจากนี้	กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน 

ในสภาพอุณหภูมขิองดนิต�า่		กจ็ะลดลงด้วย	ท�าให้ได้อนิทรยีสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพชืน้อยตามไปด้วย	 

ถ้าอุณหภูมิในดินสูงกว่าปกติเพียงเล็กน้อย	จะกระตุ้นให้รากมีการเจริญเติบโตยืดยาวมาก	แต่หาก

อณุหภูมขิองรากสงูกว่าล�าต้น	การเจริญเตบิโตจะกลบัชะงัก	อณุหภมูมิบีทบาทต่อแทบทกุกระบวนการ 

ในพืช	เนื่องจากกระบวนการต่าง	ๆ 	ทางชีวเคมี	เกิดขึ้นได้โดยกิจกรรมของน�้าย่อย	ซ่ึงเป็นโปรตีน 

ชนิดหน่ึง	และกิจกรรมของน�้าย่อยจะขึ้นกับระดับของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

ของพชืได้แก่	อณุหภูมติ�า่	มผีลต่อการล�าเลยีงอาหาร	ในสภาพอณุหภมูติ�า่	พชืจะล�าเลยีงอาหารได้ดีกว่า	 

ลดการหายใจ	เนื่องจากการเจริญเติบโต	เป็นผลสุทธิของกระบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจ

ในสภาพอุณหภูมิต�่า	พืชจะมีการหายใจน้อยลง	การเผาผลาญอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสง 

จะลดลง	ในพืชหลายชนิด	อุณหภูมิต�่าจะเป็นตัวชักน�าให้พืชเกิดการออกดอก	ซ่ึงพืชพวกนี้จะต้อง 

ได้รับอุณหภูมิต�่าช่วงหนึ่งจึงจะออกดอกได้	แม้ว่าพืชจะตอบสนองต่ออุณหภูมิต�่าได้ดี	แต่อุณหภูมิ 

ที่ต�่ามากก็จะส่งผลเสียต่อพืชเช่นกัน	เช่น	ในอุณหภูมิเหนือจุดเยือกแข็ง	ต�่ากว่า	10	องศาเซลเซียส	

พืชท่ีมีถิ่นก�าเนิดในเขตร้อนจะไม่เจริญเติบโต	และที่ช่วงอุณหภูมิ	0-5	องศาเซลเซียส	อาจท�าให ้
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พืชพวกน้ีตายได้	เนื่องจากจะท�าให้เกิดผลึกน�้าแข็งภายในเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช	และท�าให้ 

พืชสูญเสียน�้า	ท�าให้พืชได้รับความเสียหาย

	 	 ส่วนทีอ่ณุหภมิูสงูมาก	กก่็อความเสยีหายให้พชืเช่นกัน	เช่น	การสญูเสยีประสทิธิภาพ

ของคลอโรฟิลล์	ใบไหม้	เป็นต้น

  3.3 ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ค่าความเป็นกรด	–	ด่าง	มีความส�าคัญต่อการ 

เจรญิเตบิโตของพชืในด้านความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในสารละลาย		โดยท่ัวไปสารละลาย

ควรมี	pH	อยู่ในช่วง	5.5	–	6.5	จึงจะเป็นช่วงที่เหมาะสม	โดยจะเป็นช่วงที่ธาตุอาหารอยู่ในรูปที่พืช

ใช้ได้มากที่สุด	pH	ของสารละลายต่ากว่า	4	จะเป็นอันตรายต่อรากพืช	ถ้า	pH	สูงกว่า	7	ติดต่อกัน 

นาน	2	–	3	วัน	จะท�าให้การดูดใช้	ฟอสฟอรัส	เหล็ก	และแมงกานีส	ผิดปกติ

  3.4 ค่าการน�าไฟฟ้า (EC) คือ	ค่าที่บอกความเข้มข้นของสารละลาย	มีหน่วยเป็น

มิลลิโมลต่อเซนติเมตร	(mmho/cm)	หรือมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร	(mS/cm)	ถ้า	EC	สูง	แสดงว่า

สารละลายมีความเข้มข้นสูง	คือ	มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่มาก

  3.5 ความชืน้ (Moisture) พชืมคีวามจ�าเป็นต้องใช้น�า้ในกระบวนการสงัเคราะห์แสง 

ท�าให้เซลล์เต่งตึง	และยังเป็นตัวละลายแร่ธาตุต่าง	ๆ 	ก่อนที่จะล�าเลียงเข้าสู่ต้นพืช	พืชแต่ละชนิด 

ต้องการน�้าในปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู ่กับขนาดและอายุของพืช	ส�าหรับความความชื้น 

ในอากาศเป็นปัจจัยทางอ้อมท่ีมีผลต่อปริมาณความต้องการน�้าของพืช	ถ้าความชื้นในอากาศต�่า	 

พืชก็จะคายน�้ามากขึ้น	ท�าให้พืชต้องการน�้าเพื่อชดเชยปริมาณน�้าที่สูญเสียไป

เทคนิคและวิธีการ

 1. การวางแผนและแนวทางการผลิต	การวางแนวทางการผลิตจะเป็นการช่วยให้ม ี

การท�างานเป็นระบบ	การผลติเป็นตามแผนท่ีวางไว้	นอกจากนีจ้ะเป็นตัวช่วยก�าหนดชนดิพืชท่ีจะปลูก 

ในแต่ละฤดูกาล	ให้ตรงกับความต้องการของตลาด	ท�าให้การผลิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง	และควรมี

การท�าบนัทกึจดัเกบ็ข้อมลูในแปลงปลกู	ส�าหรบัใช้เป็นข้อมลูตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตของพืช	 

รวมไปถึงใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนให้การปลูกพืชมีความเหมาะสม

 2. การเลอืกพืน้ที	่การเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมมคีวามส�าคญั	เพือ่เป็นการลดความเสีย่ง

ในการปลูกพืช	โดยพื้นที่ที่เหมาะสมควรมีลักษณะ	ดังนี้
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	 	 1.	พื้นที่ได้รับแสงอย่างเต็มที่	เพียงพอส�าหรับที่พืชควรได้รับ

	 	 2.	เป ็นพื้นท่ีที่มีระบบสาธารณูปโภคดี	เช ่น	ไฟฟ้า	แหล่งน�้าที่มีคุณภาพดี	 

และมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้

	 	 3.	ควรเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	ตั้งอยู ่ห ่างจากโรงงานอุตสาหกรรม	 

หรือแปลงปลูกพืชที่มีการใช้สารเคมี	และปุ๋ยเคมี

	 	 4.	มีแหล่งน�้าสะอาด	ไม่มีสารพิษเจือปน

	 	 5.	ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยท�าเกษตรเคมีมาเป็นระยะเวลา	3	ปี

 3. โรงเรือนและหลังคา ในการปลูกพืชทางการค้านั้น	การสร้างโรงเรือนเป็นสิ่งจ�าเป็น	 

โดยตวัโรงเรอืนจะท�าด้วยเหลก็	หรอืไม่ก็ได้ขึน้อยูก่บังบประมาณ	สาหรับหลังคามกัจะมงุด้วยพลาสติก

สขีาวขุน่	ในเขตร้อนไม่ควรใช้โรงเรอืนแบบปิดเหมือนในเขตหนาว	แต่ควรใช้โรงเรอืนแบบเปิดด้านข้าง	

มเีฉพาะหลงัคาเพือ่กนัน�า้ฝน	อาจใช้ตาข่ายมุง้	หรอืซาแลนกัน้ด้านข้าง	และท�าให้หลงัคามคีวามสงูต�า่ 

ไม่เท่ากัน	เพื่อระบายความร้อน	หรือท�าหลังคาให้เป็นแบบมีปีกโค้ง	เพื่อให้ลมด้านบนพัดผ่าน 

น�าความร้อนในโรงเรอืนออกไปได้	แต่ถ้าจะท�าโรงเรอืนแบบระบบปิดในเขตร้อน	จะต้องใช้พดัลมช่วย

ในการระบายอากาศ	และลดความร้อน	ซึ่งจะท�าให้มีต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน	ส�าหรับหลังคาโรงเรือน

ควรสร้างให้มีความลาดเอียง	เพื่อให้สามารถระบายน�้าฝนที่ตกลงมาได้อย่างรวดเร็ว	และเพ่ือไม่ให้

หยดน�้าที่เกิดจากการระเหยเป็นไอภายในโรงเรือนตกลงมา	โดยจะให้ไหลลงด้านข้างตามความลาด

เอียงของหลังคาไม่หยดลงสู่ต้นพืช	ซึ่งอาจท�าให้เป็นสาเหตุของโรคต่าง	ๆ 	ได้
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ภาพที่ 1.4 	ตัวอย่างรูปแบบโรงเรือนส�าหรับปลูกผักอินทรีย์
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 ประเภทของโรงเรือน

	 ปัจจุบันรูปร่างของโรงเรือนมีความหลากหลายและแตกต่างกันมาก	ทั้งขนาดและรูปร่าง 

และวัสดุที่ใช้มุงหลังคา	สามารถแบ่งได้	ดังต่อไปนี้

	 1.	แบ่งตามจ�านวนโรงเรือน

	 	 1.1	โรงเรือนหลังเดี่ยว	(Stand-alone	greenhouse)

	 	 1.2	โรงเรือนหลังแฝด	(Multiple-span	greenhouse)

	 2.	แบ่งตามรูปทรงหลังคา

	 	 2.1	โรงเรือนหลังคาหน้าจั่ว	(Gable)

	 	 2.2	โรงเรือนหลังคาโค้งมน	(Quonset)

	 	 2.3	โรงเรือนหลังคาฟันเลื่อย	(Saw	tooth)

 ชนิดของวัสดุมุงโรงเรือน

	 1.	กระจก	(glass)	เป็นวัสดุที่น�ามาใช้ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน	เป็นวัสดุท่ียอมให้แสงผ่าน

ได้มากที่สุด	(มากกว่า	90%)	ทนต่อรังสีจากดวงอาทิตย์	มีอายุใช้งานนาน

	 2.	พลาสติกพอลิเอทิลีน	(Polyethylene)	เป็นวัสดุที่ยอมให้แสงผ่านประมาณ	80%	 

แต่ไม่ทนต่อรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์	มีอายุใช้งานไม่เกิน	5	ปี

	 3.	แผ่นพอลคีาร์บอเนต	(Polycarbonate	sheet)	เป็นวสัดโุปร่งแสงปานกลาง	มอีายใุช้งาน

ได้นานประมาณ	10	ปี

 4. วัสดุปลูก วัสดุปลูกที่น�ามาใช้ผลิตพืชในระบบอินทรีย์จะต้องเป็นวัสดุที่เป็นสารอินทรีย์	

วัสดุปลูกที่เป็นสารอินทรีย์	ได้แก่	มะพร้าวสับ	แกลบ	ฟางข้าว	เปลือกถั่ว	และชานอ้อย	เป็นต้น	 

ส�าหรับในประเทศไทย	นิยมใช้กาบมะพร้าวสับ	เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย	ราคาไม่แพงมาก	 

อุ้มน�้าได้ดี		โปร่ง	เบา	แต่มักมีปัญหาในเรื่องความเค็มสูง	จึงควรน�ามาแช่น�้าก่อนน�าไปใช้เป็นวัสดุ 

ปลูกพืช
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ภาพที่ 1.5 	ลักษณะของวัสดุปลูก	และรูปแบบของการปลูกพืชในวัสดุปลูก
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 5. ชนิดพืชที่ปลูก โดยทั่วไปผักที่จะใช้ปลูกแบบอินทรีย์ในโรงเรือน	จะพิจารณาจาก

	 	 -	เป็นผกัทีม่รีาคาสงูในท้องตลาด	เช่น	ผกัคะน้าสทีอง	ผกันวลจนัทร์	พรกิหยวก	และ

แคนตาลูป	เป็นต้น

	 	 -	ผักที่มีอัตราการใช้สารเคมีมากและอ่อนแอต่อโรค	แมลง

	 	 -	เป็นเมลด็พนัธุท์ีม่าจากการปลกูแบบอนิทรย์ี	ไม่ใช่พชืทีไ่ด้จากการตดัต่อพนัธกุรรม	

(GMOS)

	 	 -	ชนิดพืชที่เลือกปลูกควรมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม	และฤดูกาลระหว่าง

การปลูก

ภาพที่ 1.6  ชนิดของพืชที่นิยมปลูกแบบอินทรีย์ในโรงเรือน
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 6. การใช้ปุ๋ย ปุ๋ยถือเป็นปัจจัยส�าคัญอีกอย่างหนึ่งส�าหรับการผลิตพืชเพ่ือให้ได้ทั้งปริมาณ

และคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ	แต่ปัญหาของเกษตรอินทรีย์ท่ีผ่านมา	จะพบว่า	ในปุ๋ยอินทรีย์ 

จะมีปริมาณธาตุอาหารพืชอยู่น้อย	ท�าให้ต้องใช้ในปริมาณมาก	จะท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงตาม	 

หากปริมาณธาตุอาหารพืชที่ได้รับไม่เพียงพอ	ก็จะท�าให้พืชโตช้าและได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพต�่า	 

ดังนั้น	การที่จะเติมปุ๋ยอินทรีย์ส�าหรับเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้แก่พืช	เพ่ือยกระดับของผลผลิต 

ในด้านปริมาณและคุณภาพให้ทัดเทียมกับการปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี	จะต้องศึกษาให้เข้าใจเสียก่อน	 

ว่าพืชที่จะปลูกต้องการธาตุอาหารมากน้อยเพียงใด	ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดใดเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่พืช	ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ	ตลอดจนสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้	เพ่ือให้

ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าสูงสุด

 ปุ๋ยอินทรีย์	หมายถึง	ปุ๋ยที่ได้	หรือท�ามาจากวัสดุอินทรีย์	ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีท�าให้ชื้น	 

สับ	หมัก	บด	ร่อน	สกัด	หรือด้วยวิธีการอื่น	ๆ 	และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์	 

แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี	และปุ๋ยชีวภาพ

ภาพที่ 1.7 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
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 ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์

 1. ปุย๋หมกั คอื	ปุ๋ยทีไ่ด้จากการหมกัซากพชื	ซากสตัว์	และอนิทรย์ีวัตถตุ่าง	ๆ 	ด้วยการน�าส่วน

ประกอบทัง้หมดมารวมกนั	และรดน�า้ให้ชุม่	จากนัน้ปิดให้มดิชดิเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม

ให้กับจุลินทรีย์

	 การพิจารณาว่า	ปุ๋ยหมักท่ีผลิตได้น้ันมีความเหมาะสมต่อการน�าไปใช้ประโยชน์	อย่างไรนั้น	 

สามารถน�าค่าสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนในปุ๋ยหมักมาพิจารณาได้	โดยปุ๋ยหมักที่มีค่าสัดส่วน

ของคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงกว่า	25	ไม่เหมาะสมต่อการน�าไปคลุกลงในดิน	ทั้งนี้	เนื่องจากเนื้อปุ๋ย 

ยังมีวัสดุอินทรีย์ส่วนท่ีย่อยสลายไม่สมบูรณ์หลงเหลืออยู่	จะท�าให้จุลินทรีย์ใช้ธาตุไนโตรเจนในดิน 

ไปในการย่อยสลายปุ๋ยหมักต่อ	อันจะส่งผลให้พืชที่ปลูกขาดธาตุไนโตรเจนในดินในช่วงแรกได	้ 

แต่ปุ๋ยหมักทีม่ค่ีา	C/N	Ratio	สงูน้ัน	เหมาะส�าหรบัใช้คลมุดนิในแปลงปลกูซึง่รกัษาความชืน้ในแปลงได้ด	ี 

และธาตอุาหารในปุย๋หมกัจะค่อย	ๆ 	ปลดปล่อยออกมาให้พืชได้ใช้ในล�าดับถดัไป	ในส่วนของปุย๋หมกั

ที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์แล้ว	และวัดค่า	C/N	ได้ไม่เกิน	20	:	1	นั้น	จัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณ

คาร์บอนปานกลางควบคู่กับมีปริมาณไนโตรเจนมากเกินพอต่อความต้องการใช้จุลินทรีย์ของดิน	 

เป็นสารอินทรีย์ท่ีผ่านการย่อยสลายส่วนหน่ึงมาก่อนแล้ว	จึงมีความเหมาะสมในการเป็นปุ๋ยอินทรีย ์

ที่มีบทบาทในการเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารไนโตรเจนและซัลเฟตเป็นหลัก	ให้ฟอสฟอรัสรองลงไป 

และให้จุลธาตุทุกชนิดแก่พืช	ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ที่มีระดับ	C/N	อยู่ในช่วง	7-10	นั้นจัดเป็นพวกฮิวมัส	

เป็นสารที่มีประจุที่ผิว	เป็นทั้งประจุบวกและประจุลบ	มีบทบาทในเรื่องการดูดซับธาตุอาหารต่างๆ

 2. ปุ๋ยคอก	เป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์	ท้ังในรูปแบบของแข็งและของเหลว	เป็นปุ๋ยที่ไม่ผ่าน

กระบวนการหมักใด	ๆ 	สามารถน�าไปใช้ได้เลยทันที

 3. ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยที่ได้จากต้นพืช	โดยใช้วิธีการเผากลบแล้วปล่อยให้พืชสด	ๆ 	นั้นย่อย

สลายไปตามธรรมชาติ	ส่วนมากนิยมใช้เป็นพืชตระกูลถั่ว	เพราะให้ธาตุไนโตรเจนในระดับที่สูง

 ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว

	 -	ปุ ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว	ที่ใช้ในระบบการปลูกพืชในโรงเรือน	ที่ให้ธาตุไนโตรเจน	

ฟอสฟอรัส	และโพแทสเซียม	ได้แก่

	 -	ปุ๋ยปลา	หรือน�้าหมักปลา	ปลาอุดมไปด้วยกรดอะมิโนชนิดต่างๆ	เนื่องจากมีโปรตีนสูงกว่า

ผักสีเขียว	หรือผลไม้	และถูกให้ย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว	จึงเป็นแหล่งของกรดอะมิโนหลายชนิด	 

ซึง่สุดท้ายจะกลายเป็นแหล่งของไนโตรเจนทีส่�าคญั	ดงัน้ัน	เมือ่น�ามาผ่านกระบวนการหมกัแล้วจะได้

น�้าหมักที่ธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะไนโตรเจนในปริมาณมาก
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	 น�้าหมักฟอสฟอรัส	น�้าหมักฟอสฟอรัสเป็นรูปแบบหนึ่งของการผลิตธาตุอาหารพืช 

เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชในระบบเกษตรธรรมชาติ	และเกษตรอินทรีย ์	โดยใช้วัสดุเหลือใช้ 

ทางการเกษตร	เช่น	ต้นงา	กระดูกป่น	เป็นต้น

	 -	น�้าหมักโพแทสเซียม	การท�าน�้าหมักโพแทสเซียม	เป็นการผลิตธาตุอาหารพืชในรูป 

ของโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช	โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นท่ี	หรือรอบแปลงเกษตรกร	เช่น	 

ต้นยาสูบ	หรือต้นถั่ว	ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว	

 7. ระบบการให้น�้า การให้น�้าในแปลงปลูกพืชในโรงเรือน	มักจะติดตั้งระบบน�้า	ที่มีให ้

วาวล์เปิด-ปิดน�า้	ตดิอยูด้่านหวัแปลง	แล้วต่อสายยางเข้าไปในแปลง	การให้น�า้จะเป็นลกัษณะน�า้หยด	 

โดยจะตดิตัง้ท่อพลาสตกิหลกั	(ท่อพอี)ี	และใช้ท่อไมโครทีม่คีวามยดืหยุน่	และมรีรูะบายน�า้ขนาดเลก็

ตรงปลายท่อ	ต่อไปยังต้นพืชแต่ละต้น	แต่ระบบแบบนี้ต้องคอยระวังเรื่องหัวปล่อยสารละลายอุดตัน	 

และแรงดันหัวปล่อยน�้าแต่ละหัวที่ไม่เท่ากัน	ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ตัวกรองก่อนปล่อยเข้าสู่แปลงพืช

และตัวปรับแรงดัน	นอกจากนี้	คุณภาพของน�้ายังเป็นส่วนส�าคัญ	โดยน�้าที่เหมาะสมในการน�ามาใช้ 

ในการปลูกในระบบอินทรีย์	จะต้องเป็นน�้าท่ีสะอาด	ปราศจากเชื้อก่อโรคและสารเคมี	หลีกเลี่ยง 

การใช้น�้าจากแหล่งชุมชน	หรือโรงงานอุตสาหกรรม	เพราะอาจท�าให้พืชผักเกิดการปนเปื้อนได้

20



การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

ภาพที่ 1.8 ลักษณะรูปแบบระบบการจ่ายน�้า	และปุ๋ยในแปลงปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน
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	 ในการก�าหนดการให้น�้าแก่พืช	เพื่อให้พืชเจริญเติบโต	และให้ผลตอบแทนสูงนั้นจะค�านึงว่า	 

เม่ือไหร่จึงจะควรให้น�้าแก่พืชและให้เป็นปริมาณเท่าไหร่	ซ่ึงในทางปฏิบัติจะต้องค�านึงถึงปัจจัย 

ที่ก�าหนด	3	ประการ	คือ	พืช	ดิน	และน�้า	ดังนี้	คือ

	 1.	ปริมาณน�้าที่พืชต้องการที่ช่วงเวลาต่าง	ๆ 	ตลอดอายุพืช

	 2.	ความสามารถในการอุ้มน�้าในบริเวณเขตราก

	 3.	ปริมาณของน�้าที่จะหามาท�าการชลประทานได้

	 ปริมาณน�้าที่พืชต้องการที่ช่วงเวลาต่าง	ๆ	ตลอดอายุของพืช	และความสามารถอุ้มน�้า 

ของดินในเขตราก	เป็นข้อมูลส�าคัญเบื้องต้น	ซึ่งจะต้องน�ามาใช้ในความถี่ในการให้น�้าและปริมาณน�้า 

ทีจ่ะต้องให้ในแต่ละครัง้	พชืทีก่�าลงัเจรญิเตบิโตย่อมมกีารใช้น�า้อยูต่ลอดเวลา	อตัราการใช้น�า้จะข้ึนอยู่

กับชนิด	และอายุของพืช	อุณหภูมิ	และสภาพภูมิอากาศอื่น	ๆ 	การให้น�้าแก่พืชในแต่ละคร้ัง	ปริมาณ 

ทีใ่ห้ควรเพยีงพอกบัความต้องการน�า้ของพืช	พชืเกือบทกุชนดิจะให้ผลผลติลดลง	หรือคณุภาพเลวลง	 

ถ้ามีการขาดน�้าที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	ช่วงเวลาที่เมื่อมีการขาดน�้า	แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหาย 

แก่ผลผลิตมากที่สุด	เรียกว่า	ช่วงวิกฤติ	(	Critical	period)	ดังนั้น	ช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องคอย 

รักษาดินให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ

 8. การป้องกันและก�าจัดโรคและแมลง การปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ในโรงเรือน

จะช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชเข้าสู่ภายในโรงเรือนได้ดีในระดับหนึ่ง	แต่ถ้าหากพบว่า	มีการระบาด 

ของโรคและแมลงศัตรูพืชเกิดขึ้นในโรงเรือนจะต้องหลีกเล่ียงการใช ้สารเคมีก�าจัดวัชพืช	 

และสารก�าจัดศัตรูพืชทุกชนิด	แต่จะมุ่งเน้นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ	ส�าหรับฉีดพ่นป้องกันโรค 

และแมลงต่าง	ๆ	แทน	เช่น	สะเดา	และตะไคร้หอม	เป็นต้น	และส่งเสริมการใช้ตัวห�้า	ตัวเบียน	 

และเชื้อรา	ในการช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืช	เช่น	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	และเชื้อราบูเวเรีย	เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรค

	 การปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน	ส่วนใหญ่มักจะพบเจอปัญหาในเรื่องของการลงทุนสร้าง 

โรงเรอืนเพาะปลกู	เกษตรกรจะต้องลงทุนในการสร้างโรงเรอืนประมาณ	30,000	–	40,000	บาท/โรงเรอืน	 

ซึ่งสูงกว่าการปลูกโดยท่ัวไป	แต่จัดว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว	สามารถคืนทุนได้ในภายหลัง	 

เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมใีนการป้องกนัก�าจดัโรคและแมลงศตัรพูชืจะลดน้อยลง	และปัญหา

ที่พบรองลงมาคือ	เกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้	ความเข้าใจ	ในการผลิตและ 

ใส่ปุ ๋ยอินทรีย์ให้แก่พืช	ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์จะมีปริมาณธาตุอาหารที่แตกต่างกัน	ดังนั้น	การน�าไปใช ้
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ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของพืช	และระยะการเจริญเติบโต	หากเติมปุ๋ยในปริมาณที่มากเกินความจ�าเป็น 

ก็จะส่งผลให้มีต้นทุนที่สูง	แต่หากพืชได้รับไม่เพียงพอ	อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้น	ๆ 	 

อีกด้วย

บทสรุป

	 การผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือน	เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรนิยมใช้	เนื่องจาก 

เป็นการหลีกเลี่ยงและควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมที่ได้ผลดีระดับหนึ่ง	ป้องกัน 

ความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิต	นอกจากนี้	ยังเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต 

ในด้านการก�าจัดศัตรูพืชได้อีกทาง	โดยการปลูกในโรงเรือนเป็นการผลิตภายใต้สภาวะปิด	 

ท�าให้สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตต่าง	ๆ 	ได้ง่าย	เหมาะสมต่อการน�าไปใช้ผลิตผักอินทรีย์ให้มี 

คุณภาพดีต่อไป
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การผลิตผักอินทรีย์นอกโรงเรือน

      2
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท

บทน�า

	 ระบบการปลกูผกัอินทรย์ีนอกโรงเรอืนมุง่เน้นการรกัษาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 

ทางชีวภาพธรรมชาติด้านพืช	ดิน	และจุลินทรีย์	รวมถึงภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการเพาะปลูกพืชผัก 

โดยวธิท่ีีผูป้ลกูคุ้นเคย	รวมทัง้การมุง่เน้นการลดค่าใช้จ่ายเพิม่รายได้ให้กบัผูป้ลกูโดยหลกัการปลกูผกั

อินทรีย์นอกโรงเรือน	มีหลักการดังนี้

	 1.	ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ผักที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรม	(GMOs)

	 2.	คัดเลือกชนิดพืชผักที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพพ้ืนท่ีได้ดี	มีความต้านทานต่อโรคและ

แมลง	มอีายกุารเกบ็เกีย่วสัน้	และมกีารปลกูแบบผสมผสานพชืผกัหลาย	ๆ 	ชนดิในพืน้ทีเ่ดียวกนั	หรอื

การปลูกพืชหมุนเวียน	เพื่อลดปัญหาด้านศัตรูพืช	และลดความเสี่ยงเนื่องจากการสูญเสียสมดุลของ

ธาตุอาหาร

	 3.	ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการท�าปุ ๋ยหมักด้วยตนเอง	จากเศษวัชพืช 

และเศษพืชในแปลงผลิตพืชผักของตนเอง	ปุ๋ยคอก	หรือการปลูกพืชบ�ารุงดิน	เพ่ือลดต้นทุน 

การซื้อปุ๋ยจากภายนอก

	 4.	ใช้ปัจจยัการผลติด้านสารควบคมุศตัรพูชืทีส่ามารถผลติได้เองในพืน้ที	่โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การใช้สารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพรท้องถิ่น	สารสกัดธรรมชาติและชีวภัณฑ์	ควบคู่กับการใช ้

ตวัห�า้และตวัเบยีนเพือ่ควบคมุโรคและแมลงในแปลงปลูก	ทัง้นี	้เพ่ือให้เกดิความมัน่ใจในการควบคมุ 

การปนเปื้อนของสารเคมีที่น�าเข้าจากภายนอก

>>>
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	 5.	การควบคุมวัชพืชใช้แรงงานคน	และการคลุมแปลงด้วยวัสดุธรรมชาติ	เช่น	ใบหญ้าแฝก	

ฟางข้าว	หรือใช้เครื่องมือกลแทนการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช

	 6.	ผู้ปลูกควรจดบันทึกการท�าฟาร์ม	ตามแบบฟอร์มท่ีก�าหนด	เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม

ต้นทุนการผลิต	และการป้องกันปัญหาที่เกิดซ�้า	ๆ	ตลอดจนเพ่ือเป็นหลักฐานรับรองมาตรฐาน 

การผลิตหากมีความจ�าเป็นต้องขอใบรับรองพื้นที่หรือรับรองพืช

	 7.	ในกรณีท่ีต้องการผลิตผักอินทรีย์เพื่อส่งจ�าหน่ายในการตลาด	ผู ้ปลูกควรศึกษา 

ข้อก�าหนดการปลูกผักอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย	และยื่นขอการรับรอง

มาตรฐานการปลูกด้วย

	 ส�าหรับแนวคิดของการผลิตผักนอกโรงเรือนนั้น	พอสรุปเป็นข้อ	ๆ 	ได้ดังนี้

	 1.	เพื่อได้ผักที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

	 2.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปลูกและฟื้นฟูบ�ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

	 3.	เพื่อลดต้นทุนการผลิต	เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

	 4.	เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติอย่างเหมาะสม

	 5.	เพื่อน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีพอย่างเหมาะสม

วิธีการผลิตผักอินทรีย์นอกโรงเรือน

 การเตรียมพื้นที่ก่อนการผลิตผัก

	 1.	ตรวจสอบการใช้พื้นท่ีดินท่ีจะท�าการผลิตผัก	ต้องทราบประวัติการใช้พ้ืนที่	เช่น	เคยปลูก

พชือะไร	ประวัตกิารใช้ปุย๋และสารเคมสีงัเคราะห์ทางการเกษตร	หากมกีารใช้สารเคมใีนพืน้ทีม่าก่อน	

ท�าการประเมินว่า	พื้นที่แปลงนั้นผ่านการใช้มากน้อยเพียงไร	เพื่อท�าการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม 

ต่อการผลิตผกัในระบบเกษตรอนิทรย์ี	โดยต้องไม่มกีารตกค้างของสารเคมสีงัเคราะห์ทางการเกษตร

	 2.	เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์	เพราะสิ่งส�าคัญที่ต้องทราบคือ	ค่าความเป็นกรด-ด่าง	(pH)	 

ของดนิในแปลงปลกู	เพือ่เป็นข้อมลูในการน�ามาค�านวณหาปรมิาณของปนูบดหรอืโดโลไมท์ทีอ่าจต้อง

น�าไปใส่เพือ่ปรบัสภาพดนิ	หากดนิมค่ีาความเป็นกรดค่อนข้างสงู	นอกจากนี	้จ�าเป็นต้องทราบปรมิาณ

ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง	เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูก	ตลอดจน

การปรับปรุงบ�ารุงดินในปีต่อไป	

	 3.	พืน้ท่ีทีม่คีวามลาดชนั	ควรป้องกนัปัญหาการชะล้างพงัทลายของดนิ	โดยอาจท�าเป็นแนว

ขัน้บนัไดร่วมกับการปลกูหญ้าแฝก	หรอืการปลกูพชืผักบางชนดิทีส่ามารถยดึดินระหว่างแนวขัน้บนัได	

เช่น	ดอกไม้จีน	หรืออาจท�าแปลงปลูกโดยใช้ไม้ไผ่	หรือบล็อกซีเมนต์ล้อมรอบ	นอกจากจะช่วยลด 
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การชะล้างของหน้าดินแล้ว	ยังช่วยท�าให้ง่ายต่อการจัดการดินในแปลงปลูก	อาหารพืชที่ใส่ลงไปใน

แปลงปลูกไม่ไหลไปตามการชะล้างของน�้า	ท�าให้ดินปลูกยังมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดฤดูกาลปลูก

 การเตรียมปัจจัยการผลิตก่อนปลูก 

	 การจัดการเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการปลูกผักอินทรีย์	จะใช้วัตถุดิบที่ท�าจากวัสดุ

ธรรมชาติ	เช่น

	 1.	ปุย๋หมกั	เป็นปุย๋ทีไ่ด้จากการหมักเศษพชืต่าง	ๆ 	เช่น	ฟางข้าว	เศษใบไม้	และเศษผัก	เป็นต้น

	 2.	ปุย๋คอก	ต้องเป็นปุ๋ยมลูสตัว์ท่ีผ่านการหมักตามธรรมชาตจินย่อยสลายดแีล้ว	(ไม่ใช้มลูสตัว์

ที่ไม่ผ่านการหมัก)

	 3.	ปุ๋ยอินทรีย์น�้า	เป็นสิ่งที่ผู้ปลูกสามารถท�าใช้เองได้โดยใช้วัสดุในพ้ืนที่	เช่น	เศษพืชต่าง	ๆ 	 

เศษวัชพืช	หรือแม้กระทัง่พชืสมนุไพร	โดยน�ามาผสมกบักากน�า้ตาล	ในอตัราส่วน	พชื:กากน�า้ตาล:น�า้	 

เท่ากับ	4:1:1	และเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตโดยกรมพัฒนาที่ดิน	(พด.2	หรือ	พด.7)	หมักไว้ 

เป ็นเวลา	 7	 วัน	 (ส�าหรับช ่วงที่มีอากาศเย็น	 อาจต้องใช ้เวลาหมักนานกว ่าน้ี)	 จากนั้น 

น�าของเหลวที่ได้ไปผสมน�้าในอัตราส่วน	1:500	ฉีดพ่นที่ใบพืชผัก	หรือรดลงดิน	โดยมีข้อระวัง	คือ	

หากปุ๋ยอินทรีย์น�้าที่ได้มีกลิ่นเหม็นเน่าไม่ควรน�าไปใช้	ปุ๋ยอินทรีย์น�้าที่ได้ต้องมีกล่ินหอม	การหมัก 

ต้องสมบูรณ์	และสะอาดทุกขั้นตอน	(กรมพัฒนาที่ดิน,	2545)

	 4.	ปุ๋ยพืชสด	เป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบพืชตระกูลถ่ัวในระยะออกดอก	เนื่องจากท่ีราก 

ของพืชตระกูลถั่วจะมีเชื้อแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บสะสมไว้ในปม 

ที่บริเวณราก	และจะปลดปล่อยให้กับดินเมื่อพืชถูกไถกลบ	ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน 

ไปพร้อม	ๆ 	กัน	โดยวิธีปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดกระท�าได้	ดังนี้

	 	 4.1	ปลูกพืชตระกูลถั่วหลังจากเก็บเกี่ยวผลิตผลแต่ละฤดูกาลปลูก	หรือเมื่อ 

ต้องทิง้แปลงเพ่ือพกัดนิก่อนปลกูครัง้ต่อไปควรท�าการไถหว่านพชืตระกลูถัว่ทิง้ไว้	และไถกลบก่อนปลกู 

พืชหลัก

	 	 4.2	ปลูกพืชตระกูลถั่วในลักษณะพืชหมุนเวียน	โดยการแบ่งพื้นที่เป็นส่วน	ๆ	 

และปลกูพชืตระกลูถัว่บางส่วน	ซึง่พ้ืนทีส่่วนทีเ่หลอืสามารถปลกูผกัได้ตามปกต	ิจากนัน้จึงหมนุเวยีน

พืชที่ปลูกสลับกันไประหว่างผัก	และพืชตระกูลถั่วในการปลูกครั้งถัดไป

	 5.	ควรใส่เชื้อราปฏิปักษ์ลงในดิน	หรือรองก้นหลุมก่อนปลูกพืชผักทุกคร้ัง	ได ้แก่	 

เช้ือไตรโคเดอร์มา	(Trichoderma harzianum)	โดยเชือ้ไตรโคเดอร์มาสามารถควบคมุโรคพชืในดนิ 

ได้หลายชนิด	เช่น	เชื้อรา	Pythium	spp.	เชื้อรา	Phytopthora	spp.	สาเหตุโรครากเน่า-โคนเน่า	 
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โรคเน่าระดบัดนิ	เชือ้รา Sclerotium	spp.	เชือ้รา Rhizoctonia	spp.	เชือ้รา Colletotrichum	spp.	

เชื้อรา	Alternaria	spp.	เชื้อ	Fusarium	spp.	(กรมส่งเสริมการเกษตร,	2560)

 วิธีการเตรียมดินก่อนปลูกผัก

	 1.	ท�าการปรับระดับพื้นท่ีให้เรียบ	โดยไถเตรียมดินด้วยการไถดะ	1	ครั้ง	ตากดินทิ้งไว้	7	วัน	

เพื่อก�าจัดไข่แมลงศัตรูพืช		แมลงศัตรูพืชท้ังตัวอ่อนและตัวแก่		เชื้อโรคพืช	และวัชพืชชนิดต่าง	ๆ 	 

แล้วท�าการไถพรวน	1	ครั้ง	จะช่วยท�าให้ดินมีเนื้อละเอียด	ร่วนซุย	เหมาะแก่การปลูกพืชผัก	ในพ้ืนท่ี

ทีมี่ปัญหาวชัพชืและเคยมศัีตรพูชืระบาดอย่างรนุแรงมาก่อน	ควรตากดนิทิง้ไว้อกี	7	วนั	แล้วไถพรวน

อีกครั้งหนึ่ง	(ภาพที่	2.1)

ภาพที่ 2.1 การไถดะและตากดินทิ้งไว้
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	 2.	ท�าการยกร่องกว้างประมาณ	1.2	เมตร	ยาว	6	เมตร	สูงประมาณ	25-30	เซนติเมตร	 

เป็นอย่างน้อย	จะช่วยในเรื่องการระบายน�้าได้	ระยะระหว่างร่องกว้างประมาณ	50	เซนติเมตร	 

(เพื่อให้สะดวกในการเดินปฏิบัติงาน)	(ภาพที่	2.2)

ภาพที่ 2.2 การยกร่องท�าแปลงปลูก

	 3.	ท�าการปรบัดนิบนแปลงปลกูให้เรยีบ	หลงัจากนัน้น�าปุย๋อนิทรย์ีหรอื/และปุย๋หมกัใส่ลงไป 

ในแปลงปลูกในอัตราประมาณ	50	กิโลกรัมต่อแปลงต่อการปลูกพืชผัก	1	ช่วงอายุการปลูกของพืช	 

(1	crop)	ผสมคลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์	และปุ๋ยหมักให้เข้ากับดิน	(ภาพที่	2.3)

ภาพที่ 2.3 การปรับแปลงปลูกและใส่ปุ๋ย
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	 4.	ท�าการราดปุ๋ยอินทรีย์น�้าท่ีผลิตจากสารเร่ง	พด.2	ในอัตรา	5	ลิตรต่อไร่	อัตราส่วนสารเร่ง

ต่อน�้า	1:500	เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร	และสารเร่งการเจริญเติบโตแก่พืชและจุลินทรีย์ดิน	(ก่อนราดควร

ท�าให้ดินมีความชื้นพอควร	ไม่ควรราดในขณะที่ดินแห้ง	และไม่ควรราดขณะที่มีแสงแดดจัดเกินไป)

	 5.	ราดเชื้อไตรโคเดอร์มา	(เช้ือสด)	(ภาพที่	2.4)	ลงบนแปลงปลูกที่เตรียมไว้	เพื่อป้องกันโรค

ทางดินในช่วงแรกที่ปลูก	แล้วจึงปลูกพืชผัก	(ก่อนราดเชื้อไตรโคเดอร์มาต้องท�าให้ดินมีความชื้นพอ

ประมาณ	ไม่ควรราดขณะที่ดินแห้ง	และไม่ควรราดขณะที่มีแสงแดดจัดเกินไป	ควรราดในช่วงที่มี

แสงแดดอ่อน	ๆ 	เช่น	ช่วงเวลาเย็น)

ภาพที่ 2.4 เชื้อไตรโคเดอร์มา	(เชื้อสด)

	 6.	ท�าการคลุมแปลงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	เช่น	ฟางข้าว	เปลือกถั่วเขียว	หรือใช้

พลาสติกคลุมแปลง	(ภาพที่	2.5)	หลังราดเชื้อไตรโคเดอร์มา	

ภาพที่ 2.5	การคลุมแปลงด้วยพลาสติก
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 วิธีเตรียมต้นกล้าก่อนปลูกผัก

	 การเตรียมต้นกล้าผักแบ่งเป็น	3	ประเภท	คือ

	 1.	ประเภทที่ต้องเพาะกล้าก่อนย้ายปลูก	เป็นพืชผักที่เมล็ดพันธุ์มีขนาดเล็ก	เมล็ดมีราคา

ค่อนข้างแพง	ต้องการการดูแลรักษาระยะต้นกล้ามากกว่าพืชผักชนิดอื่น	เช่น	เมล็ดผักสลัดต่าง	ๆ 	 

(ภาพที่	2.6)	บร็อกโคลี	กะหล�่าดอก	กะหล�่าปลี	ผักกาดขาวปลี	มะเขือเทศ	พริก	มะเขือ	ถั่วฝักยาว	

และแตงกวา	เป็นต้น	

ภาพที่ 2.6	การเพาะต้นกล้าพืชผักบางชนิด
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	 2.	ประเภทท่ีสามารถหว่านเมลด็ลงในแปลงได้เลย	ผกัประเภทนีม้อีายสุัน้	โตเรว็	มรีะยะปลกูถี	่ 

เมล็ดหาง่าย	และราคาถูก	เช่น	ผักชี	ผักกาดกวางตุ้งดอก	ผักกาดกวางตุ้งต้น	คะน้า	ผักโขม	ขึ้นฉ่าย	

และฝักชีฝรั่ง	เป็นต้น	ซึ่งสามารถปลูกได้	2	วิธีคือ

	 	 2.1	โดยหว่านเมล็ดให้กระจายท่ัวแปลง	คลุมด้วยฟางบาง	ๆ 	และรดน�้าเป็นฝอย

ละเอียดให้ทั่วแปลง	เมื่อต้นกล้างอกและมีใบจริงประมาณ	1-2	ใบ	ให้เริ่มถอนแยก	โดยเลือกต้นกล้า

ที่แข็งแรงไว้	และจัดระยะปลูกให้เหมาะสม

	 	 2.2	โดยการโรยเป็นแถว	วิธีนี้จะประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่าวิธีหว่าน	โดยโรย

เมล็ดให้เป็นแถวในร่องอีก	0.5-1.0	เซนติเมตร	เมื่อต้นกล้างอก	ให้ถอนต้นท่ีอ่อนแอ	หรือต้นเล็กกว่า	

และเบียดชิดกันทิ้งไป

 3.	ประเภทท่ีใช้ปลกูเป็นหลุม	ผกับางชนดิสามารถเพาะในถาดเพาะ	หรอืหยอดลงในหลมุปลกู 

โดยตรงกไ็ด้	เช่น	ถัว่ฝักยาว	ถัว่ลนัเตา	แตงกวา	ฟักทอง	มะระ	น�า้เต้า	ผักกาดหวั	และแครอท	เป็นต้น	 

โดยหยอดเมล็ดตามหลุมปลูกท่ีเตรียมไว้หลุมละ	1-2	เมล็ด	ลึกประมาณ	1.0-2.0	เซนติเมตร	 

กลบด้วยดิน	เมื่อต้นกล้ามีใบจริงประมาณ	2	ใบ	ให้ถอนต้นที่อ่อนแอทิ้ง	เหลือไว้หลุมละ	1	ต้น

 วิธีการปลูกผักนอกโรงเรือน

	 1.	ส�าหรบัต้นกล้าทีเ่พาะในถาดไว้	เมือ่มใีบจริง	2	ใบ	(ภาพท่ี	2.7)	หรืออายปุระมาณ	15-25	วนั	 

ท�าการย้ายปลูกลงในแปลงปลูกที่จัดเตรียมไว้

ภาพที่ 2.7	ลักษณะของต้นกล้าที่พร้อมปลูก
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	 2.	การเตรียมหลุมปลูก	(ภาพที่	2.8)	การเตรียมหลุมปลูกนั้นระยะระหว่างต้นและระหว่าง

แถวขึ้นอยู่กับชนิดของผักและสายพันธุ์ของผักที่จะน�ามาปลูก	โดยหากผักมีความกว้างของทรงพุ่ม 

ไม่กว้างมาก	ควรเว้นระยะให้เหมาะสมกับขนาดของต้น	ส่วนผักที่มีขนาดของความกว้างทรงพุ่ม 

เมื่อโตเต็มที่มาก	ควรเว้นระยะระหว่างต้นและระหว่างแถวให้เหมาะสม	เพ่ือไม่ให้ต้นผักเบียดแน่น 

กันเกินไป	ซึ่งอาจส่งผลให้เชื้อโรคท�าลายผักท่ีปลูกได้ง่าย	ขนาดของระยะปลูกในผักแต่ละชนิด 

ในแปลงปลูกผักอินทรีย์นอกโรงเรือนของสาขาวิชาพืชผัก	คณะผลิตกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัย

แม่โจ้	เช่น	ผักกาดกวางตุ ้ง	ผักคะน้า	ผักกาดฮ่องเต้	และผักสลัดสายพันธุ ์ต่าง	ๆ	ใช้ระยะปลูก	 

20	x	20	เซนติเมตร	ขณะที่ถั่วฝ ักยาว	แตงกวา	ฟักทอง	ถั่วลันเตา	และบวบ	ใช้ระยะปลูก	 

50	x	50	เซนติเมตร	เป็นต้น

ภาพที่ 2.8 การเตรียมหลุมปลูก

	 3.	น�าต้นกล้าย้ายปลูกลงในหลุมปลูกที่เตรียมไว้ตามระยะปลูกที่ก�าหนด	(ภาพที่	2.9)

  

ภาพที่ 2.9 การปลูกต้นกล้าในหลุมปลูก
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	 4.	รดน�า้อย่างสม�า่เสมอ	(ภาพที	่2.10)	หากพบว่า	แปลงปลกูมคีวามชืน้สงู	ไม่จ�าเป็นต้องรดน�า้ 

เช้าเย็น	โดยอาจรดน�้าวันละ	1	ครั้งก็เพียงพอ	หรือบางคร้ังอาจเว้นวันรดก็ได้หากมีความชื้นสูงมาก	

(ต้องใช้ประสบการณ์ของผู้ปลูกหมั่นสังเกตด้วยตนเอง)

ภาพที่ 2.10 การรดน�้าในแปลงปลูก

	 5.	การดูแลรักษาพืชผักท่ีปลูก	การปลูกผักอินทรีย์	ผู้ปลูกต้องหมั่นเข้าแปลงปลูกอย่าง

สม�่าเสมอ	เนื่องจากอาจมีโรคและแมลงเข้ามารบกวนได้ง่ายกว่าการปลูกด้วยระบบปลอดภัย	ดังนั้น

การดแูลรกัษาพืชผกั	ควรมกีารป้องกันไว้ก่อนทีจ่ะเกิดการเข้าท�าลายของโรคและแมลง	โดยหลงัจาก

ย้ายต้นกล้าปลกูได้ประมาณ	10	วนั	ให้ท�าการพ่นสารป้องกนัก�าจดัศตัรพูชืไว้เป็นระยะ	ๆ 	ทกุ	3-5	วนั	

และอาจมีการพ่นปุ๋ยอินทรีย์ทางใบเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นผักทุก	ๆ 	7-10	วัน	(ภาพที่	2.11)	

บางพื้นที่หากมีการระบาดของแมลงมาก	อาจมีการใช้กับดักกาวเหนียวช่วย	ซึ่งจะช่วยในการก�าจัด

แมลงตัวแก่ได้เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 2.11 การพ่นปุ๋ยอินทรีย์ทางใบ

	 6.	การเก็บเกี่ยวผลิตผล	เมื่อถึงอายุการเก็บเกี่ยว	ท�าการเก็บเกี่ยวผักแต่ละชนิด	 

โดยไม่เก็บเก่ียวผลิตผลที่อ่อน	หรือแก่เกินไป	เม่ือเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่สะอาด 

และรีบน�าไปไว้ในที่ร่มหรือห้องเย็นทันที	เพื่อป้องกันผลิตผลเสียหาย

	 7.	หลังจากท่ีการเก็บเกี่ยวพืชผักชนิดแรกไปแล้ว	ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดิม	เช่น	ในแปลงที่	1	 

ปลูกผักกาดกวางตุ้งได้ผลผลิตดี	หลังเก็บเกี่ยวผลิตผลแล้ว	ควรปลูกพืชสลับชนิด	เช่น	ผักบุ้งจีน	 

แล้วอาจตามด้วย	แตงกวา	ผกัโขม	ขึน้ฉ่าย	กยุช่าย	ข้าวโพดฝักอ่อน	ถัว่ฝักยาว	คะน้า	ผกัช	ีและมะเขอื	

เป็นต้น	โดยทุก	ๆ 	แปลงที่ท�าการปลูก	ต้องมีการท�าบันทึกประวัติประจ�าแปลงปลูกไว้	เพ่ือป้องกัน 

การปลกูซ�า้พชืกลุม่เดมิ	ซึง่จะช่วยลดปัญหาเรือ่งการสะสมของโรคและแมลงได้	(ช่วยตัดวงจรของโรค

และแมลงหากเปลี่ยนพืชปลูกในตระกูลที่ต่างกัน)

	 ข้อแนะน�าอื่น	ๆ 	เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจในการที่จะปลูกพืชผักด้วยระบบ

เกษตรอินทรีย์	มีดังนี้
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	 1.	ก่อนท�าการปลูกผักอินทรีย์	ในบริเวณรอบ	ๆ 	พื้นที่ปลูก	ควรมีการปลูกสมุนไพรไล่แมลง

หรือผักสมุนไพรที่มีกลิ่นแรงไว้โดยรอบ	เช่น	ตะไคร้หอม	โหระพา	และแมงลัก	เป็นต้น	

	 2.	ควรมีการปลูกสมุนไพรก�าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไว้ภายในพื้นที่ปลูก	เพื่อใช้ส�าหรับท�า

สารสกัดก�าจัด	หรือไล่โรคแมลงในแปลงผลิตผัก	โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อปัจจัยการผลิตจากแหล่งอื่น

	 3.	ควรมีการสุ่มน�า้และดินส่งตรวจทุกป	ีเพ่ือป้องการความเส่ียงต่าง	ๆ 	ท่ีจะเกิดข้ึนในแปลง

ปลูกผักด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

บทสรุป

	 การผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์	เป็นสิ่งท่ีผู้ปลูกหลายท่านไม่คิดว่าจะสามารถท�าได้	 

แต่ทางสาขาวิชาพืชผัก	คณะผลิตกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ได้มีพื้นที่ผลิตผักสดในระบบ

เกษตรอินทรีย์ส�าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้	ศึกษาดูงาน	และเปิดฝึกอบรมให้กับผู้ที่มีความสนใจผลิตผัก

แบบเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งปี	ทั้งกลุ่มผักล้มลุก	และกลุ่มผักยืนต้น	ดังนั้น	หากท่านใดมีความสนใจ 

ไม่ว่าจะปลกุไว้เพือ่การบรโิภคเองในครวัเรอืน	หรอืเพ่ือเป็นอาชพีเสริมในอนาคต	สามารถเข้ามาเรียนรู้ 

ด้านการผลติผกัสด	และการท�าปัจจยัการผลติได้	เพือ่ส่งเสรมิให้ชุมชนหรือครอบครวัมรีายได้เพิม่ขึน้	

และมส่ีวนร่วมในการรกัษาสิง่แวดล้อมในพืน้ทีข่องชมุชนให้น่าอยูอ่ย่างยัง่ยนืตลอดไป	ซึง่สอดคล้องกับ 

แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	และของรัฐบาล

บรรณานุกรม

กรมพัฒนาที่ดิน.	2545.	คู่มือการผลิตและใช้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์น�้า.	กรุงเทพฯ:	

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	64	น.

กรมส่งเสริมการเกษตร.	2560.	การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช: 

 เอกสารค�าแนะน�าที่ 2/2560. กรุงเทพฯ:	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	30	น.
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บทน�า

	 ข้าวอินทรย์ี (Organic	rice)	นบัว่าเป็นสนิค้าทีม่คีวามต้องการอย่างต่อเนือ่งทัง้ตลาดส่งออก
และตลาดในประเทศ	เน่ืองจากปัจจบัุนผูบ้รโิภคนยิมบรโิภคอาหารเพือ่สขุภาพ	ท�าให้เร่ิมสนใจบรโิภค
อาหารที่ผลิตปราศจากสารเคมีตกค้าง	การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	โดยเฉพาะไม่ใช้สารเคม ี
ในขัน้ตอนการผลติ	ท�าให้สนิค้าเกษตรอนิทรย์ีเตบิโตมาก	อกีทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงาน
ของรฐับาลและเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดยเฉพาะในรฐับาลของประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	 
ที่ได้เล็งเห็นถึงค่าใช้จ่ายจ�านวนมหาศาลที่ต้องใช้เพื่อก�าจัดสารพิษตกค้าง	การบ�าบัดน�้าเสีย	 
และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสารพิษตกค้างในอาหาร	จึงได้รับ 
การสนับสนุนส่งเสริมอาหารอินทรีย์	จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
	 การผลิตข้าวอินทรีย์นั้นพบว่า	ผลผลิต	96	เปอร์เซ็นต์	ส่งไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ	 
โดยตลาดหลักส�าคัญคือ	ประเทศต่าง	ๆ	ในทวีปยุโรป	ในอัตราเพิ่มขึ้น	15-20	เปอร์เซ็นต์ต่อป	ี 
ในอนาคตจะขยายตลาดไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	และออสเตรเลีย	ส�าหรับตลาดภายใน
ประเทศนั้น	ข้าวอินทรีย์มีโอกาสดีจากการสนับสนุนของช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ก�าลังพัฒนา 
ไปอย่างมาก	และมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับเร่ืองอาหารเพ่ือสุขภาพที่ผลิตตาม 
วิธีธรรมชาติมากข้ึน	โดยตลาดแบ่งเป็น	2	ตลาด	คือ	1)	ช่องทางโมเดิร์นเทรดและช่องทางขายตรง	 
ซึง่มมีาตรฐานเดยีวกบัส่องออก	ท�าให้ราคาค่อนข้างสูง	และ	2)	ตลาดข้าวอนิทรีย์ท่ีจ�าหน่ายโดยชมุชน

เกษตรกร	ซึ่งวางจ�าหน่ายในชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตและร้านจ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ	 

ราคาจะต�่ากว่าข้าวอินทรีย์ประเภทแรก

การผลิตข้าวอินทรีย์

 3
อาจารย์	ดร.ธิดารัตน์		ศิริบูรณ์

>>>
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หลักการผลิตข้าวอินทรีย์

	 การผลิตข้าวอินทรีย์	เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด	

นอกจากจะท�าให้ข้าวที่ได้คุณภาพสูงและปลอดจากพิษแล้ว	การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิต 

ทางการเกษตรที่เน้นเรื่องธรรมชาติหลัก	ได้แก่	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	การฟื ้นฟู 

ความอุดมสมบรูณ์	การรกัษาสมดลุธรรมชาต	ิและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาตเิพือ่ผลติอย่างยัง่ยนื	

	 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีนั้น	สามารถท�าได้ต้ังแต่

การเลือกแหล่งปลูก	การเตรียมดิน	จนกระทั่งการเก็บเกี่ยว	ซึ่งกระบวนการต่าง	ๆ 	มีดังนี้	คือ

 1. การเลือกพื้นที่ปลูก

	 พ้ืนที่ควรมีขนาดใหญ่ติดต่อกันและมีความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยธรรมชาติค่อนข้างสูง

ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวอย่างเพียงพอ	มีความอุดมสมบูรณ์ 

ปานกลางถงึสงู	ควรเป็นพืน้ทีลุ่ม่สามารถควบคมุน�า้ได้ด	ีหรอืท่ีนาดอนตดิกบัภเูขา	มแีหล่งน�า้ส�าหรบั

เพาะปลูก	เช่น	เหมืองฝาย	อ่างเก็บน�้า	บ่อส�ารองน�้า	และบ่อน�้าบาดาล	โดยต้องเป็นน�้าสะอาด	 

ปราศจากสารอนินทรีย์ที่มีพิษปนเปื้อน	ไม่ควรเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน 

เป็นเวลานาน	หรือมีการปนเปื ้อนของสารเคมีสูงสภาพพื้นที่ห ่างไกลจากแหล่งมลพิษ	เช่น	 

โรงงานอตุสาหกรรม	โรงพยาบาล	หรอืฟาร์มเลีย้งสตัว์ขนาดใหญ่	และห่างจากพืน้ทีท่ี่มกีารใช้สารเคมี 

ในการเกษตร	พื้นที่ที่จะใช้ในการผลิตข้าวโดยปกติมีการตรวจสอบหาสารตกค้างในดินหรือในน�้า

 2. การเลือกใช้พันธุ์ข้าว

	 เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน	คือ	เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากแปลงข้าวอินทรีย์ที่ไม่มีการปลอมปน	

ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์	GMO	และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารสังเคราะห์	พันธุ์ข้าวที่ใช้

ปลูกควรมีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูกและให้ผลผลิต

ได้ดีแม้ในสภาพดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต�่า	ต้านทานโรค	แมลงที่ส�าคัญ	และมีคุณภาพ

เมล็ดตรงกับความต้องการของผู้บริโภคข้าวอินทรีย์	ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ	105	 

และ	กข	15	ซึ่งท้ังสองพันธุ์เป็นข้าวท่ีมีคุณภาพเมล็ดดีเป็นพิเศษ	เมล็ดพันธุ์จะต้องได้มาจากแหล่ง 

ที่สามารถเชื่อถือได้	เช่น	กรมการข้าว	หรือหน่วยงานรัฐบาล	ที่มีใบรับรองการผลิตอินทรีย์
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 3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว

	 เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานผลิตจากแปลงผลิตพันธุ์ข้าวที่ได้รับการดูแลอย่างดี		 

มีความงอกสูง	มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์	ไม่มีส่ิงเจือปน	และผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารเคมี

สังเคราะห์	ปราศจากโรคแมลงและเมล็ดวัชพืช	หากจ�าเป็นต้องป้องกันโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ	์ 

อนุโลมให้น�ามาแช่ในสารละลายจุนสี	(จุนสี	1	กรัมต่อน�้า	1	ลิตร)	เป็นเวลานาน	20	ชั่วโมง	 

แล้วล้างด้วยน�้าก่อนน�าไปปลูก	

 4. การเตรียมดิน

	 การเตรียมดินมากหรือน้อยขึ้นอยู ่ กับคุณสมบัติของดินในแปลงนาก่อนปลูก	และ 

วิธกีารปลูก	โดยต้องมีการไถดะ	(ภาพที	่3.1)	ไถแปร	ไถคราด	(ภาพที	่3.2)	และท�าเทือก	เพือ่เปน็การ

เตรียมโครงสร้างของดินให้เหมาะสมส�าหรับการปลูกข้าว	ซึ่งการปลูกแบบปักด�าเหมาะสมที่สุด 

ในการท�าข้าวอินทรีย์	โดยใช้อัตราเมล็ด	7-10	กิโลกรัมต่อไร่	ท�าให้การเจริญเติบโตของข้าวเป็นแถว	

และสามารถควบคมุระดบัน�า้ในนา	จะช่วยลดปรมิาณวชัพืช	และลดการระบาดของโรคและแมลงได้	

ภาพที่ 3.1 การไถดะ	
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ภาพที่ 3.2 การไถคราด

 5. วิธีการปลูก

	 การปลูกนาปี	ควรวางแผนช่วงปลูกให้เหมาะสมกับฤดูฝน	คือ	ช่วงเดือนพฤษภาคม	-	

พฤศจกิายน	ของทกุปี	แต่ไม่ควรเกนิสงิหาคม	การปลูกข้าวแบบปักด�า	(ภาพที	่3.3-3.4)	จะเหมาะสม

ท่ีสุดกับการผลติข้าวอนิทรย์ี	เพราะการเตรยีมดนิ	ท�าเทอืกการรกัษาระดบัน�า้ขงัในนาจะช่วยควบคมุ

วัชพืชได้	และการปลูกกล้าข้าวลงดินจะช่วยให้ข้าวสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้	ต้นกล้าที่ใช้ปักด�า 

ควรมีอายุประมาณ	30	วัน	เลือกต้นกล้าท่ีเจริญเติบโตแข็งแรงดี	ปราศจากโรคและแมลงท�าลาย	

เนื่องจากในการผลิตข้าวอินทรีย์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ทุกชนิดโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี	 

จึงแนะน�าให้ใช้ระยะปลูกถี่กว่าระยะปลูกที่แนะน�าส�าหรับการปลูกข้าวโดยทั่วไปเล็กน้อย	คือ	

ประมาณ	20x20	เซนติเมตร	จ�านวนต้นกล้า	5	ต้นต่อกอ	และใช้ระยะปลูกแคบกว่านี้	หากดินนา 

มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต�่า	ในกรณีที่ต้องปลูกล่าช้าหรือปลูกหลังจากช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสม

ของข้าวแต่ละพนัธุ	์และมปัีญหาเรือ่งการขาดแคลนแรงงาน	แนะน�าให้เปลีย่นไปปลกูวธิอืีน่ทีเ่หมาะสม
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ภาพที่ 3.3 การปลูกข้าวนาด�าแบบใช้แรงงานคน	

ภาพที่ 3.4 การปลูกข้าวนาด�าแบบใช้รถด�านา
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 6. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน

	 เน่ืองจากการปลูกข้าวอินทรีย์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี		ดังนั้น	การเลือกพื้นที่ปลูกที่ดิน

มีความอุดมสมบูรณ์สูงตามธรรมชาติ	จึงเป็นการเร่ิมต้นที่ได้เปรียบ	เพ่ือท่ีจะรักษาระดับผลผลิตให้

อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ	นอกจากนี้	เกษตรกรยังต้องรู้จักการจัดการดินที่ถูกต้อง	และพยายามรักษา

ความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ผลดี	และยั่งยืนมากที่สุดอีกด้วย	

ในการจัดการความอดุมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมมดัีงนี	้ไม่เผาตอซัง	ฟางข้าว	และเศษวสัดุอนิทรีย์ 

ในแปลงนา	เพิ่มอินทรียวัตถุโดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว	เช่น	ถั่วเขียว	โสน	และปอเทือง	เป็นต้น	 

และมีการใส่ปุ ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติอย่างสม�่าเสมอ	ได้แก่	ปุ ๋ยคอกหรือปุ ๋ยมูลสัตว์	ปุ ๋ยหมัก	 

และปุ๋ยพืชสด	แต่เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ในธรรมชาติแทบทุกชนิดมีความเข้มข้นค่อนข้างต�่า	จึงต้องใช้

ในปริมาณที่สูงมาก

	 ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการจัดการความอดุมสมบรูณ์ของดนิ	ส�าหรบัการผลติข้าวอนิทรย์ี	สามารถ

แบ่งออกได้เป็น	3	ส่วน	คือ	การจัดการดิน	การใช้ปุ๋ยอินทรีย์	และการใช้วัสดุอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี	

 6.1 การจัดการดิน มีข้อแนะน�าเกี่ยวกับการจัดการเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ให้เหมาะสมกับการใช้ปลูกข้าวอินทรีย์	ดังนี้

	 -	ไม่เผาตอซัง	ฟางข้าว	และเศษวัสดุอินทรีย์ในแปลงนา	เพราะเป็นการท�าลายอินทรียวัตถุ

และจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์

	 -	ไม่น�าชิ้นส่วนของพืชที่ไม่ใช้ประโยชน์โดยตรงออกจากแปลงนา	แต่ควรน�าวัสดุอินทรีย์ 

จากแหล่งใกล้เคียงใส่แปลงนา	ให้สม�่าเสมอทีละเล็กละน้อย

	 -	เพิม่อนิทรยีวตัถใุห้กบัดนิโดยการปลกูพชืโดยเฉพาะพืชตระกลูถัว่ในทีว่่างในบริเวณพ้ืนทีน่า 

ตามความเหมาะสม	แล้วใช้อินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นในระบบไร่นาให้เกิดประโยชน์	ต่อการปลูกข้าว

	 -	ไม่ควรปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่าก่อนการปลูกข้าวและหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว	แต่ควร 

ปลูกพืชคลุมดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว	เช่น	ถั่วเขียว	ถั่วพร้า	และโสน	เป็นต้น

	 -	ป้องกันการสูญเสียหน้าดินเน่ืองจากการชะล้าง	โดยใช้วัสดุคลุมดิน	พืชคลุมดิน	และควรมี

การไถพรวนอย่างถูกวิธี
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	 -	ควรวิเคราะห์ดินนาทุกปี	แล้วแก้ไขภาวะความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	ให้เหมาะสมกับ 

การเจรญิเตบิโตของต้นข้าว	(ประมาณ	5.5-6.5)	ถ้าพบว่า	ดนิมีความเป็นกรดสงู	แนะน�าให้ใช้ปนูมาร์ล	

ปูนขาว	หรือขี้เถ้าไม้ปรับปรุงสภาพดิน

 6.2 การใช้ปุย๋อนิทรย์ี ต้องหลกีเลีย่งการใช้ปุย๋เคมีสงัเคราะห์ทกุชนดิ	และพยายามแสวงหา

ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติมาใช้อย่างสม�่าเสมอ	แต่เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติแทบทุกชนิดมี 

ความเข้มข้นของธาตุอาหารค่อนข้างต�่า	จึงต้องใช้ในปริมาณที่สูงมากและอาจมีไม่พอเพียงส�าหรับ 

การปลูกข้าวอินทรีย์	และถ้าหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต	 

ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติที่ควรใช้	ได้แก่

	 -	ปุย๋คอกหรอืปุย๋มลูสตัว์	ได้แก่	มลูสตัว์ต่าง	ๆ 	ซึง่อาจน�ามาจากภายนอก	หรอืจดัการผลติขึน้

ในบริเวณไร่นา	นอกจากนี้	ท้องนาในชนบทหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมักจะปล่อยให้เป็นที่เลี้ยงสัตว์	

โดยให้แทะเล็มตอซังและหญ้าต่าง	ๆ 	มูลสัตว์ที่ถ่ายออกมาปะปนกับเศษซากพืช	ก็จะเป็นการเพิ่ม 

อินทรียวัตถุในนาอีกทางหนึ่ง

	 -	ปุ๋ยหมัก	(ภาพท่ี	3.5)	ควรจัดท�าในพื้นที่นาหรือบริเวณที่อยู่ไม่ห่างจากแปลงนามากนัก	 

เพื่อความสะดวกในการใช้	ควรใช้เช้ือจุลินทรีย์ในการท�าปุ๋ยหมักเพ่ือช่วยการย่อยสลายได้เร็วขึ้น	 

และเก็บรักษาให้ถูกต้องเพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหาร

	 -	ปุ ๋ยพืชสด	ควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	ควรปลูกก่อนการปักด�าข้าว	 

ในระยะเวลาพอสมควร	เพือ่ให้ต้นปุ๋ยพชืสดมช่ีวงการเจรญิเติบโตเพยีงพอท่ีจะผลิตมวลพชืสดได้มาก	 

มีความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนสูง	และไถกลบต้นปุ๋ยพืชสดก่อนการปลูกข้าวตามก�าหนดเวลา	 

เช่น	ปอเทือง	(ภาพที่	3.6)	โสนแอฟริกัน	(Sesbania rostrata)	ควรปลูกก่อนปักด�าข้าวประมาณ	

70	วัน	โดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ประมาณ	7	กิโลกรัมต่อไร่	หากจ�าเป็นต้องใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสช่วยเร่ง 

การเจริญเติบโต	แนะน�าให้ใช้หินฟอสเฟตบดละเอียด	ใส่ตอนเตรียมดินปลูก	แล้วไถกลบต้นโสน 

ขณะมีอายุประมาณ	50-55	วันหรือก่อนการปักด�าข้าวประมาณ	15	วัน
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ภาพที่ 3.5 การท�าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุใบไม้และมูลสัตว์	

ภาพที่ 3.6 ต้นปอเทืองระยะออกดอก
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 6.3 การใช้อินทรียวัตถุบางอย่างทดแทนปุ๋ยเคมี	หากปฏิบัติตามค�าแนะน�าเกี่ยวกับ 

การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินข้างต้นแล้วยังพบว่า	ดินมีความอุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอหรือ 

ขาดธาตุอาหารที่ส�าคัญบางชนิดไป	สามารถน�าอินทรียวัตถุจากธรรมชาติต่อไปนี้	ทดแทนปุ๋ยเคมี 

บางชนิดได้	คือ

	 -	แหล่งธาตุไนโตรเจน	เช่น	แหนแดง	สาหร่ายสีน�้าเงินแกมเขียว	กากเมล็ดสะเดา	 

เลือดสัตว์แห้ง	และกระดูกป่น	เป็นต้น

	 -	แหล่งธาตฟุอสฟอรสั		เช่น	หนิฟอสเฟต	กระดูกป่น	มลูไก่	มลูค้างคาว	กากเมลด็พชื	ขีเ้ถ้าไม้	

และสาหร่ายทะเล	เป็นต้น

	 -	แหล่งธาตุโพแทสเซียม	เช่น	ขี้เถ้า	และหินปูนบางชนิด

	 -	แหล่งธาตุแคลเซียม	เช่น	ปูนขาว	โดโลไมท์	เปลือกหอยป่น	และกระดูกป่น	เป็นต้น

 7. ระบบการปลูกพืช

	 ในการปลูกข้าวอินทรีย์ควรปลูกเพียงปีละคร้ัง	โดยเลือกช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสมกับข้าว

แต่ละพันธุ์	และปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วก่อนและหลังการปลูกข้าว	อาจปลูกข้าว

อินทรีย์ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว		เพื่อเป็นการพักดินและลดปัญหาเร่ืองวัชพืช	โรคพืชและแมลงศัตรูพืช 

ต่าง	ๆ 	ที่เกิดในนาข้าวได้	ในการปลูกพืชตระกูลถั่วในระบบการปลูกพืชก็เป็นการเพ่ิมธาตุอาหาร 

ในดินได้เป็นอย่างดี

 8. การควบคุมวัชพืช

	 การท�าข้าวอินทรีย์นั้นต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการควบคุมวัชพืช	 

การควบคุมวัชพืชในนาข้าว	การท�าเขตกรรมท่ีดีสามารถแก้ปัญหาวัชพืชในนาได้เป็นอย่างดี	 

การท�านาด�าเป็นวิธีท่ีช่วยควบคมุวัชพชืโดยให้ระดบัน�า้ในนาประมาณ	5-10	เซนตเิมตร	การเตรยีมดนิ

ให้ผวิหน้าดนิสม�า่เสมอ	และรกัษาระดบัน�า้ขังในนาในระยะแรกประมาณ	1-2	เดือนก่อนและหลงัปักด�า	 

การก�าจัดวัชพืชโดยการใช้วัสดุคลุมดิน	การถอนด้วยมือ	(ภาพที่	3.7)	วิธีเขตกรรมต่าง	ๆ 	และการใช้

เครื่องมือ	(ภาพที่	3.8)	รวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียน	เป็นต้น
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ภาพที่ 3.7 การก�าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน

ภาพที่ 3.8 การก�าจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกล
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 9. การป้องกันก�าจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช

	 การป้องกนัก�าจดัโรค	แมลง	และสตัว์ศตัรพูชื	ในนาข้าวอินทรีย์จะมโีรค	แมลงและสตัว์ศตัรพูชื	 

อยูน้่อยมาก	ทัง้นี	้เพราะการไม่ใช้สารเคม	ีเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกนัเองอย่างสมดุล	และเนือ่งจาก

ต้นข้าวแข็งแรง	ใบแข็ง	ท�าให้เพลี้ย	รา	และไรต่าง	ๆ 	ท�าลายข้าวได้ยากขึ้น

	 หลักการส�าคัญของการป้องกันก�าจัดโรคแมลง	และสัตว์ศัตรูข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย	์ 

มีดังนี้

	 -	ไม่ใช้สารสังเคราะห์ในการป้องกันก�าจัดโรคแมลง	และสัตว์ศัตรูข้าวทุกชนิด

	 -	ใช้ข้าวพันธุ์ต้านทาน

	 -	การปฏิบัติด้านเขตกรรม	เช่น	การเตรียมแปลง		ก�าหนดช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม	 

ใช้อัตราเมลด็และระยะปลกูทีเ่หมาะสม	การปลกูพชืหมนุเวยีนเพือ่ตดัวงจรการระบาดของโรค	แมลง	 

และสัตว์ศัตรูข้าว	การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	และสมดุลของธาตุอาหารพืช	การจัดการน�้า	 

เพือ่ให้ต้นข้าวเจรญิเตบิโตด	ีสมบูรณ์และแข็งแรง	สามารถลดการท�าลายของโรคแมลงและสตัว์ศตัรขู้าว 

ได้ส่วนหนึ่ง

	 -	การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมกับการระบายของโรค	แมลง	และสัตว์ศัตรูข้าว	 

เช่น	การก�าจัดวัชพืช	การก�าจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคโดยใช้ปูนขาว	หรือก�ามะถันผงท่ีไม่ผ่าน

กระบวนการทางเคมี	และควรปรับสภาพดินไม่ให้เหมาะสมกับการระบาดของโรค

	 -	การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ	โดยส่งเสริมการเผยแพร่ขยายปริมาณของแมลงที่มี

ประโยชน์	เช่น	ตัวห�้า	ตัวเบียน	และศัตรูธรรมชาติ	เพื่อช่วยควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว

	 -	การปลูกพืชขับไล่แมลงบนคันนา	เช่น	ตะไคร้หอม

	 -	หากมคีวามจ�าเป็น	อนญุาตให้ใช้สารสกัดจากพืช	เช่น	สะเดา	ข่า	ตะไคร้หอม	และใบแคฝร่ัง	

เป็นต้น

	 -	ใช้วิธีกล	เช่น	ใช้แสงไฟล่อ	ใช้กับดัก	และใช้กาวเหนียว

	 -	ในกรณทีีใ่ช้สารเคมกี�าจดัควรกระท�าโดยทางอ้อม	เช่น	น�าไปผสมกบัเหยือ่ล่อในกบัดักแมลง

หรือใช้สารพิษก�าจัดสัตว์ศัตรูข้าว	ซึ่งจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง	และต้องก�าจัดสารเคมีที่เหลือรวมทั้ง

ศัตรูข้าวที่ถูกท�าลายโดยเหยื่อพิษอย่างถูกวิธี	หลังจากปฏิบัติเสร็จแล้ว
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 10. การจัดการน�้า

	 ระดับน�้ามีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางล�าต้น	และการให้ผลผลิตของข้าวโดยตรง	 

ในระยะปักด�าจนถึงแตกกอ	ถ้าระดับน�้าสูงมากจะท�าให้ต้นข้าวสูงเพื่อหนีน�้าท�าให้ต้นอ่อนแอ 

และล้มง่าย	ในระยะนีค้วรรกัษาระดบัน�า้ให้อยูท่ี่ประมาณ	5	เซนตเิมตร	แต่ถ้าต้นข้าวขาดน�า้จะท�าให้

วชัพชืเตบิโตแข่งกบัต้นข้าวได้	ดงันัน้	ระดบัน�า้ทีเ่หมาะสมต่อการปลกูข้าวอนิทรีย์	ตลอดฤดูปลูกควร

เก็บรักษาไว้ที่ประมาณ	5-15	เซนติเมตร	จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ	7-10	วัน	จึงระบาย 

น�้าออกเพื่อให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน	และพื้นนาแห้งพอเหมาะต่อการเก็บเกี่ยว

 11. การเก็บเกี่ยวและการตาก

	 การเก็บเกี่ยว	จะท�าการเก็บเกี่ยวข้าวหลังจากออกดอกประมาณ	28-30	วัน	สังเกตจาก

เมลด็ในรวงข้าวสกุแก่เมลด็เปล่ียนเป็นสฟีาง	เรยีกว่า	ระยะพลบัพลึง	การเกีย่วข้าวแบ่งออกเป็น	2	วธิี	 

คือ

	 1.	การเกีย่วโดยใช้เคยีว	(ภาพที	่3.9)	ต้องตากฟ่อนข้าวในนาประมาณ	2-3	แดด	และจงึรวม

กองท�าการนวดต่อไป

	 2.	การใช้รถเกี่ยวข้าว	(ภาพที่	3.10)	เมล็ดข้าวยังมีความชื้นสูง	ต้องตากบนลาน	ในสภาพ 

แดดจัดประมาณ	2-3	วัน	พลิกกับข้าววันละ	3-4	ครั้ง	ให้ความชื้นเหลือประมาณ	14	เปอร์เซ็นต์	 

เพื่อให้ข้าวเหมาะสมต่อการเก็บรักษา	และท�าให้มีคุณภาพการสีที่ดี
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ภาพที่ 3.9	การลงแขกเกี่ยวข้าว	โดยแรงงานคน

ภาพที่ 3.10	การใช้รถเกี่ยวข้าว
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	 การตากขณะเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวมีความชื้นประมาณ	18-24	เปอร์เซ็นต์	จ�าเป็นต้อง 

ลดความชื้นลงให้เหลือ	14	เปอร์เซ็นต์	หรือต�่ากว่า	เพ่ือให้เหมาะสมต่อการน�าไปแปรสภาพ	 

หรือเก็บรักษา	และมีคุณภาพการสีดี	การตากข้าวแบ่งออกเป็น	2	วิธี

	 1.	ตากเมล็ดข้าวเปลือกท่ีนวดจากเครื่องเกี่ยวนวด	โดยเกลี่ยให้มีความหนาประมาณ	 

5	เซนติเมตร	ในสภาพท่ีแดดจัดเป็นเวลา	1-2	วัน	หมั่นพลิกกลับเมล็ดข้าวประมาณวันละ	3-4	ครั้ง	 

นอกจากการตากเมลด็บนลานแล้ว	(ภาพที	่3.11)	สามารถตากเมลด็ข้าวเปลอืกโดยการบรรจกุระสอบ 

ขนาดบรรจุ	40-60	กิโลกรัม	ตากแดดเป็นเวลา	5-9	วัน	และพลิกกระสอบวันละ	2	ครั้ง	 

จะช่วยลดความชื้นในเมล็ดได้เหลือประมาณ	14	เปอร์เซ็นต์

	 2.	การตากฟ่อนข้าวแบบสุ่มซังในนา	(ภาพที่	3.12)		หรือแขวนประมาณ	2-3	แดด	อย่าให้

เมล็ดข้าวเปียกน�้า	หรือเปื้อนโคลน

ภาพที่ 3.11	การตากเปลือก	ในลานเพื่อลดความชื้น
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ภาพที่ 3.12	การตากฟ่อนข้าวในนา

           

    12. การเก็บรักษาผลิตผล

	 ก่อนน�าเมลด็ข้าวไปเก็บรกัษา	ควรลดความช้ืนให้ต�า่กว่า	14	เปอร์เซน็ต์	และเกบ็รกัษาด้วยวธิ ี

จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม	เช่น	เก็บในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิ	การใช้ภาชนะเก็บท่ีมิดชิด 

หรืออาจใช้เทคนิคการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเก็บรักษา	การเก็บในห้องท่ีมีอุณหภูมิต�่าจะ

ป้องกันการเจริญของโรคและแมลงได้

 13. การบรรจุหีบห่อ

	 ควรบรรจใุนถงุขนาดเลก็ต้ังแต่	1	กโิลกรมัถงึ	5	กโิลกรมั	โดยใช้วธิอีดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

หรือก๊าซเฉื่อย	หรือเก็บในสภาพสุญญากาศ	(ภาพที่	3.13)
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ภาพที่ 3.13	การบรรจุหีบห่อข้าวขนาด	1	กิโลกรัมแบบสุญญากาศ

	 ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์สูงมาก	เพราะมีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย
เหมาะแก่การท�านา	มทีรพัยากรน�า้เพยีงพอ	มคีวามหลากหลายของพันธุข้์าว	มเีทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
กับการผลิตข้าวอินทรีย์	และมีความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคล	ในขณะเนื้อที่เพาะปลูก 
ท�านาอนิทรย์ีและผลผลติของข้าวอินทรย์ีน้ันไม่ถึง	1.0	เปอร์เซน็ต์	เมือ่เทยีบกบัเนือ้ทีป่ลกูและผลผลติ
ทั้งหมด	ดังนั้น	ประเทศไทยจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูกเพื่อผลิต 
ข้าวอินทรีย์ได้อีกมาก
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บทน�า

	 สมุนไพร	ตามพระราชบัญญัติยา	หมายถึง	ยาที่ได้จากพืช	สัตว์	หรือแร่ธาตุ	ซึ่งยังไม่ได้ผสม	 

ปรุง	หรือเปลี่ยนสภาพ	เช่น	พืชก็ยังเป็นส่วนของราก	ล�าต้น	ใบ	ดอก	ผล	เมล็ด	ฯลฯ	ซ่ึงยังไม่ได้ผ่าน 

ขั้นตอนการแปรรูปใด	ๆ 	แต่ในทางการค้าสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปต่าง	ๆ	เช่น	ถูกหั่นให้มี

ขนาดเล็กลง	บดเป็นผงละเอียด	อัดเป็นเม็ดหรือแท่ง	เป็นต้น	พืชสมุนไพร	จึงหมายถึงพันธุ์ไม้ต่าง	ๆ 	

ที่สามารถน�ามาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรคต่าง	ๆ 	หรือใช้ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายได	้

อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอย่างหลากหลายนอกเหนือจากการเป็น 

ยารกัษาโรคและส่งเสรมิสขุภาพร่างกาย	เช่น	น�าไปเป็นอาหารและปลกูเป็นพชืผกัสวนครวั		ใช้ในการ

ถนอมอาหาร	ปรงุแต่งกลิน่	ส	ีและรสชาตขิองอาหาร	เป็นส่วนผสมในเคร่ืองส�าอางเพ่ือเสริมความงาม	

ตลอดจนใช้เป็นสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช

	 สมุนไพรส�าหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน	หมายถึง	สมุนไพรที่ถูกคัดเลือกเพื่อใช้ประโยชน์

ในการส่งเสริมสุขภาพ	รักษาโรคและอาการเบื้องต้นได้	ซึ่งรายการสมุนไพรดังกล่าวถูกคัดเลือก

และก�าหนดขึ้น	โดยส�านักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน	ได้สัมมนาร่วมกับนักวิชาการ

ในองค์กรภาครัฐ	ภาคเอกชน	และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านสมุนไพรจากหลากหลายหน่วยงาน	 

โดยได้พจิารณาจากความสามารถในการแก้ไขปัญหาสขุภาพ	สรรพคณุทางเภสชัวิทยา	และการศกึษา

ทางคลนิกิ	ความปลอดภยั	ผลติภณัฑ์สมนุไพรมสีรรพคณุคงทีแ่น่นอนและรวดเรว็	สตูรต�ารบัไม่ซับซ้อน	

การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์

4
อาจารย์	ดร.เทิดศักดิ์		โทณลักษณ์

>>>
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รูปแบบพกพาสะดวก	สอดคล้องกับองค์ความรู้และทรัพยากรของชุมชน	สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อม 

ของท้องถิ่น	และเป็นสมุนไพรที่ประชาชนคุ้นเคย	ปลูกง่าย	โตเร็ว	สามารถปลูกเป็นรายได้เสริม	 

และเป็นยาสมุนไพรท่ีประชาชนนิยมใช้	ซึ่งสามารถการจ�าแนกพืชสมุนไพรตามกลุ่มท่ีใช้รักษาโรค 

และอาการเจ็บป่วย	ดังแสดงในตารางที่	4.1

	 การปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์	พืชสมุนไพรจะเจริญเติบโตแข็งแรงได้ดีนั้น	ไม่ได้ข้ึนอยู่กับ 

การให้น�้าและให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอเท่านั้น	แต่ยังมีปัจจัยอื่น	ๆ 	อีกมากมายที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 

ของพืชสมนุไพร	ไม่ว่าจะเป็นสภาพดนิ	แสงสว่าง	ความชืน้	อณุหภูม	ิแร่ธาตุ	อากาศ	และการดูแลรักษา	

ซึ่งผู้ปลูกพืชสมุนไพรต้องท�าความเข้าใจและให้ความส�าคัญอย่างมาก

การเตรียมดินปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์

	 ดินที่ใช้ในการปลูกพืชสมุนไพรเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่จะท�าให้พืชสมุนไพรเจริญเติบโต	 

ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ	และมีปริมาณสารส�าคัญสูง	ในปัจจุบันพื้นที่ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ในการปลูกพืชนั้นมีน้อยมาก	ดังนั้นก่อนการปลูกพืชสมุนไพร	จึงต้องมีการปรับปรุงดิน	เพ่ือให้มี

คุณสมบัติเหมาะสมตามที่พืชสมุนไพรต้องการ	คุณสมบัติที่ดีของดินส�าหรับใช้ในการเพาะปลูก	

คือ	ระบายน�้าและอากาศได้ดี	อุ้มน�้าได้ดี	มีปริมาณแร่ธาตุเพียงพอ	ปราศจากเมล็ดวัชพืช	ไม่มีโรค 

และแมลงศัตรูพืช	มีความเป็นกรดด่างเหมาะสม

 ขั้นตอนในการเตรียมดิน เริ่มจากพยายามขุดเพ่ือเป ิดหน้าดินให ้ลึกอย ่างน ้อย	 

15-30	เซนตเิมตรขึน้ไป	ถ้ายิง่ลกึมากเท่าไรกจ็ะยิง่ท�าให้ดนิชัน้ล่างร่วนซยุอุม้น�า้และถ่ายเทอากาศได้ดี	 

รากแผ่ขยายได้ง ่าย	กลับพลิกดินชั้นบนลงด้านล่าง	เน่ืองจากดินชั้นบนมีความอุดมสมบูรณ์

มากกว่าดินชั้นล่าง	ในขณะเตรียมดิน	ควรก�าจัดวัชพืชไปด้วย	และเลือกใช้วัสดุส�าหรับปรับปรุงดิน 

ให้เหมาะกบัสภาพดินและความต้องการของพชืสมุนไพรท่ีต้องการปลูก โดยวสัดุท่ีใช้ในการปรับปรุงดิน 

ส�าหรับการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์	ได้แก่	

	 1.	อินทรียวัตถุ	เช่น	ปุ๋ยคอก	ซึ่งได้แก่มูลสัตว์ต่าง	ๆ 	ปุ๋ยคอกจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ 

ทางฟิสกิส์และโครงสร้างของดนิคอื	ช่วยลดความแน่นและเพ่ิมความพรุนของดิน	มผีลทางอ้อมในการ

ปลดปล่อยแร่ธาตุไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	และโพแทสเซียมให้พืช	นอกจากปุ๋ยคอกแล้ว	ยังสามารถน�า

ขุยมะพร้าว	ซังข้าวโพด	ฟางข้าว	แกลบดิบ	เปลือกถ่ัว	ข้ีเล่ือย	เปลือกไม้	ชานอ้อย	หรือกากน�้าตาล	 

มาใช้เป็นวัสดุในการปรับปรุงโครงสร้างของดินได้ด้วย
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	 2.	อนนิทรยีวตัถ	ุวสัดปุรบัปรงุดนิทีเ่ป็นอนนิทรียวตัถุส่วนมากจะช่วยปรับปรุงการระบายน�า้

และการถ่ายเทอากาศ	ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงดินส�าหรับปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์	ได้แก่

	 	 2.1	ทรายหยาบ	ซึ่งเป็นทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง	มีขนาดเม็ดใหญ่	เหมาะส�าหรับ

ช่วยในการระบายน�า้	แต่มแีร่ธาตท่ีุจ�าเป็นส�าหรับพชืต�า่	นยิมน�ามาใช้ในการปักช�าและใช้ผสมดินปลกู

	 	 2.2	ทรายละเอียดหรือทรายขี้เป็ด	ลักษณะสีคล�้า	เม็ดละเอียด	ทรายชนิดนี้ 

มีตะกอนของแร่ธาตุที่จ�าเป็นส�าหรับพืชปะปนอยู่	จึงสามารถน�ามาปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้นเพ่ือใช ้

ในการปลูกพืชสมุนไพรได้	โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุที่มีลักษณะหยาบ	เช่น	เปลือกถั่ว	ขี้เลื่อย	 

หรือแกลบดิบ	แต่ข้อเสียประการหนึ่งของทรายชนิดนี้	คือ	มีดินเลนปะปนอยู่	ท�าให้การระบายน�้า 

ได้ไม่ดี	ไม่เหมาะกับการปลูกพืชมากนัก

การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรอินทรีย์

	 การขยายพันธุ์พืชเป็นการเพิ่มจ�านวนต้นพืชและพันธุ์พืชที่มีอยู่ให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 

แบ่งออกเป็น	2	วิธีการหลัก	ๆ 	คือ

	 1.	การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ	เป็นการน�าเมล็ดที่เกิดจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้

และเกสรตัวเมีย	มาเพาะเป็นต้นกล้าให้เจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์	ซ่ึงต้นใหม่ที่เกิดขึ้นอาจจะ

มีลักษณะที่ดีหรือด้อยกว่าเดิมก็เป็นได้	การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีนี้มีข้อดีคือ	พืชมีรากแก้ว	ขยายพันธุ์

พืชได้จ�านวนมาก	มีวิธีการและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก	แต่มีข้อเสียคือ	เกิดการกลายพันธุ์ไปจากต้นแม	่ 

ต้นมีขนาดใหญ่	และต้องใช้เวลานานในการให้ผลผลิต	พืชสมุนไพรท่ีขยายพันธุ ์โดยวิธีน้ี	เช่น	 

ฟ้าทะลายโจร	พริก	กะเพรา	โหระพา	แมงลัก	งา	ค�าฝอย	และกระเจี๊ยบแดง	เป็นต้น		
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ตารางที่ 4.1	การจ�าแนกพืชสมุนไพรตามกลุ่มที่ใช้รักษาโรคและอาการเจ็บป่วย

สมุนไพรเพื่อรักษากลุ่มโรค อาการเจ็บป่วย รายชื่อพืชสมุนไพร

1.	ระบบทางเดินอาหาร 1. โรคกระเพาะอาหาร ขมิ้นชัน	กล้วยน�้าว้า

2.	อาการท้องอืดท้องเฟ้อ	

					แน่นจุกเสียด

ขมิ้นชัน	ขิง	กานพลู	กระเทียม		กะเพรา	
ตะไคร้	พริกไทย	ดีปลี	ข่า	กระชาย	
แห้วหมู	กระวาน	เร่ว	มะนาว	กระทือ

3.	อาการท้องผูก ชมุเหด็เทศ	มะขาม	มะขามแขก	แมงลกั	ขีเ้หลก็	คนู

4.	อาการท้องเสีย ฝรั่ง	ฟ้าทะลายโจร	กล้วยน�้าว้า	ทับทิม	มังคุด	 
สีเสียดเหนือ

5.	อาการคลื่นไส้	อาเจียน ขิง	ยอ

6.	โรคพยาธิล�าไส้ มะเกลือ	เล็บมือนาง	มะหาด	ฟักทอง

7.	อาการปวดฟัน แก้ว	ข่อย	ผักคราดหัวแหวน

8.	อาการเบื่ออาหาร บอระเพ็ด	ขี้เหล็ก	มะระขี้นก	สะเดา

2.	ระบบทางเดินหายใจ 1.	อาการไอและระคายคอ	

				จากเสมหะ

ขิง	ดีปลี		เพกา		มะขามป้อม		มะขาม		มะนาว	 
มะแว้งเครือ	มะแว้งต้น

3.	ระบบทางเดินปัสสาวะ 1.	อาการขัดเบา กระเจี๊ยบแดง	ขลู่	ตะไคร้		สับปะรด	หญ้าคา	 
อ้อยแดง

4.	โรคผิวหนัง 1.	อาการกลากเกลื้อน กระเทียม	ข่า	ชุมเห็ดเทศ	ทองพันชั่ง	พลู

2.	ชันนะตุ ประค�าดีควาย

3.	แผลไฟไหม้น�้าร้อน	ลวก บัวบก	น�้ามันมะพร้าว	ว่านหางจระเข้	

4.	ฝี	แผลพุพอง ขมิ้นชัน	ชุมเห็ดเทศ	เทียนบ้าน	ว่านหางจระเข้	
ว่านมหากาฬ		ฟ้าทะลายโจร

5.	อาการแพ้	อักเสบจาก

				แมลงสัตว์กัดต่อย

ขมิ้นชัน	ต�าลึง	ผักบุ้งทะเล	พญายอ	เสลดพังพอน

6.	อาการลมพิษ พลู

7.	อาการงูสวัด	เริม พญายอ

5.	กลุ่มโรค	และอาการ	

				เจ็บป่วยอื่น	ๆ

1.	อาการเคล็ด	ขัด	ยอก ไพล

2.	อาการนอนไม่หลับ ขี้เหล็ก

3.	อาการไข้ ฟ้าทะลายโจร	บอระเพ็ด

4.	โรคหิดเหา น้อยหน่า

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 2540
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	 วัสดุที่นิยมใช้ในการเพาะเมล็ด	ได้แก่	พีทมอส	ขี้เถ้าแกลบ	ทรายหยาบ	หรือดินปนทราย	 

แต่ที่เหมาะที่สุด	คือ	ขี้เถ้าแกลบ	เพราะขี้เถ้าแกลบ	ไม่เกาะตัวเป็นก้อน	มีลักษณะร่วนซุย	โปร่ง	 

ระบายน�า้และถ่ายเทอากาศได้ด	ีแสงส่องผ่านได้ถงึ	และมรีาคาถกู	การเพาะเมลด็ท�าโดยหยอดเมลด็

ให้ลึกประมาณ	3	เท่าของขนาดเมล็ดท่ีใช้	หยอดเมล็ดหลุมละประมาณ	1	-	3	เมล็ด	อย่าให้ได้รับ 

แดดจดั	รดน�า้พอวสัดุเพาะชุม่	และอย่าให้น�า้ขังเพราะจะท�าให้เมลด็เน่าได้	เมือ่เมลด็งอกแล้วให้ได้รบั

แสงแดดบ้าง	เมื่อต้นเจริญเติบโตพอควรก็แยกไปปลูกในพื้นที่ที่ต้องการได้

	 2.	การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ	คือ	การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนอื่น	ๆ 	นอกเหนือจาก

เมลด็	เช่น	กิง่	หน่อ	หวั	ใบ	เหง้า	ไหล	โดยน�ามาปักช�า	ตอน	ติดตา	ต่อกิง่	ทาบกิง่	หรือน�ามาเพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่	ข้อดีของการขยายพันธุ์โดยโดยใช้ส่วนต่าง	ๆ 	ของพืช	คือ	ไม่เกิดการ 

กลายพนัธุ	์ให้ผลผลติเรว็	สามารถขยายพนัธุพ์ชืทียั่งไม่มเีมล็ดหรือไม่สามารถมเีมล็ดได้	แต่มข้ีอเสีย	คอื	 

ไม่มีรากแก้ว

	 	 2.1	การแยกหน่อหรือกอ	วิธีนี้ใช้กับพืชสมุนไพรหลายชนิด	เช่น	ขมิ้นชัน	กระชาย	

ขงิ	ข่า	ตะไคร้	เตยหอม	กล้วย	ว่านหางจระเข้	ว่านน�า้	และหนอนตายหยาก	เป็นต้น	การแยกหน่อหรอื

กอท�าได้โดยเลอืกหน่อท่ีแข็งแรงปราศจากโรคและแมลงศตัรพูชื	มตีาทีจ่ะเกดิเป็นยอดใหม่ได้	2-3	ตา	

	 	 2.2	การปักช�า	วิธีนี้ใช้กับพืชสมุนไพรหลายชนิด	เช่น	หญ้าหนวดแมว	ขลู่	พลู	 

หญ้าหวาน	ดีปลี	เสลดพังพอน	พลูคาว	และพริกไทย	เป็นต้น	การปักช�าท�าได้โดยใช้ล�าต้นหรือกิ่ง	 

โดยเลือกกิ่งท่ีสมบูรณ์ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป	ใช้มีดหรือกรรไกรที่คมตัดให้กิ่งช�ามีตาติดอยู่	3-4	ตา	

ปลิดใบออกให้ใบเพียงเล็กน้อย	อาจใช้ปูนแดงทาที่รอยตัดเพื่อป้องกันเชื้อรา	น�าไปปักลงบนกระบะ 

ท่ีบรรจุขีเ้ถ้าแกลบ	หรอืดนิร่วนปนทราย	ปักกิง่ช�าลงไปพอให้กิง่ไม่โยกคลอน	รดน�า้พอชุม่อย่าให้แฉะ

มากนัก	เมื่อรากแตกและมีใบใหม่เจริญขึ้นมา	จึงย้ายไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ได้

	 	 2.3	การตอนกิง่	ใช้ส�าหรบัขยายพนัธุพ์ชืสมนุไพรท่ีมีกิง่ค่อนข้างแขง็แรง	เช่น	สะเดา	

กานพลู	มะขามป้อม	และมะกรูด	เป็นต้น	การตอนกิ่งท�าได้โดยใช้มีดควั่นเปลือกล�าต้นสองรอยห่าง

กนัประมาณเส้นรอบวงของกิง่นัน้	ๆ 		ลอกเปลอืกและขดูเปลอืกออก	น�าขยุหรอืกาบมะพร้าวทีแ่ช่น�า้

ทิ้งไว้จนอิ่มตัวมาอัดใส่ถุงพลาสติกให้มีขนาดพอเหมาะกับรอยควั่นกิ่งตอน	โดยอัดและมัดปากถุงให้

แน่น	เมือ่จะใช้กผ่็าถงุออกตามยาว	คว�า่ปากถงุลง	สอดถุงเข้าทางด้านข้างของกิง่	ดันถุงให้แผลกิง่ตอน

อยูก่ลางถงุ	แล้วมดัถงุตดิกบักิง่ตอนให้แน่น	หลงัจากนัน้	20-30	วนั	รากจะเริม่งอก	รอจนรากแก่เหน็

เป็นสีน�้าตาล	จึงตัดกิ่งที่ตอนน�าไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ต่อไป
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	 	 2.4	การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่	เป็นการกระตุ้นเซลล์หรือชิน้ส่วนพืชให้เกดิการเจริญเติบโต 

หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการบนอาหารสังเคราะห์	ภายใต้สภาพแวดล้อม	เช่น	

อุณหภูมิ	ความช้ืน	แสงสว่างที่สามารถควบคุมได้ในสภาพท่ีปลอดเชื้อ	โดยใช้สมดุลของสารควบคุม 

การเจริญเติบโตของพืช	เป ็นตัวกระตุ ้นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเนื้อเยื่อที่น�ามา 

ท�าการเพาะเลี้ยง	เป็นการขยายพันธุ์พืชให้ได้จ�านวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว

รูปแบบของการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์

	 1.	การปลูกพืชสมุนไพรบนพื้นดิน	ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม	เช่น	สะเดา	 

ชุมเห็ดเทศ	เพกา	และส้มแขก	เป็นต้น	โดยขุดหลุมให้มีขนาดกว้างและยาวประมาณ	1	x	1	เมตร	 

ลึกประมาณ	50-70	เซนติเมตร	ในขณะท่ีขุดน�าดินช้ันบนและชั้นล่างกองแยกกันไว้	น�าใบไม้แห้ง

และปุ๋ยคอก	หรือปุ๋ยหมักใส่ลงในก้นหลุมพอประมาณ	แล้วเอาดินชั้นบนใส่ลงไปประมาณคร่ึงหลุม	 

เพราะดนิชัน้บนมคีวามอดุมสมบูรณ์มากกว่า	จากนัน้คลกุเคล้าดินทีเ่หลอืกบัปุย๋คอกให้เข้ากนัดีก่อนน�า

ใส่ลงในหลุมและน�าต้นพืชลงปลกู	กดดนิให้แน่นพอควร	หากต้นพชืมีความสงูมากควรหาไม้มาค�า้พยงุ 

ไว้จนกว่าจะตั้งตัวได้	รดน�้าให้ชุ่ม	การก�าหนดระยะปลูกขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของพืชสมุนไพร	 

ดังแสดงในตารางที่	2	และ	3

	 2.	การปลูกในแปลง	เตรียมดินโดยการขุดดินและยกร่องให้เป็นแปลงขนาดกว้าง	1	เมตร	 

ยาว	4-5	เมตร	หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก	พืชสมุนไพรที่ใช้ปลูกโดยวิธีนี้มักเป็นพืชอายุ

สัน้เพยีงฤดเูดยีว	หรอืสองฤด	ูมลี�าต้นขนาดเลก็	เช่น	ฟ้าทะลายโจร	โหระพา	กะเพรา	หอม	กระเทยีม	

ขม้ินชัน	ขงิ	กระชาย	ข่า	ว่านหางจระเข้	หญ้าหวาน	และหญ้าปักกิง่	เป็นต้น	ซึง่พชืสมนุไพรแต่ละชนดิ

มีระยะปลูกแตกต่างกันไปดังแสดงในตารางที่	4.2	และ	4.3

	 3.	การปลูกในภาชนะ	เป็นการปลูกพืชสมุนไพรในภาชนะปลูก	เช่น	กระถางพลาสติก	

กระถางดนิเผา	ถงุพลาสตกิ	และบ่อซเีมนต์	เป็นต้น	ซ่ึงภาชนะปลูกต้องมขีนาดเหมาะสมกบัชนดิ	และ

ขนาดของพืชสมุนไพร	ผลดีของการปลูกพืชในภาชนะ	คือ	สามารถเคล่ือนย้ายและดูแลรักษาได้ง่าย	 

พชืสมนุไพรทีน่ยิมปลกูในภาชนะเช่น	ฟ้าทะลายโจร	หญ้าหนวดแมว	ว่านมหากาฬ	เสลดพงัพอน	หญ้า

หนวดแมว	หนุมานนั่งแท่น	และเหงือกปลาหมอ	เป็นต้น	การปลูกพืชสมุนไพรในภาชนะท�าโดยใช้

เศษกระถางแตกขนาดประมาณ	2-3	นิ้ว	วางปิดรูก้นกระถาง	ทุบอิฐมอญเป็นก้อนเล็ก	ๆ 	ใส่ลงในก้น

กระถางสงูประมาณ	2-3	เซนตเิมตร	เพือ่ช่วยเกบ็ความชืน้และระบายน�า้ได้ดีขึน้	ใส่ดินผสมทีเ่หมาะสม 

กบัชนดิของพชืสมนุไพรลงไปประมาณครึง่กระถาง	น�าต้นไม้วางตรงกลางแล้วใส่ดนิผสมลงในกระถาง

จนเกือบเต็ม	โดยให้ระดับดินผสมอยู่ต�่ากว่าขอบกระถาง	2-3	เซนติเมตร	กดดินให้แน่นพอไม่ให้ 

ต้นพืชล้ม	รดน�้าให้ชุ ่มแล้ววางในที่ร ่มร�าไรหรือในเรือนเพาะช�าจนกว่าต้นพืชจะต้ังตัวได	้ 

จึงย้ายออกวางกลางแจ้งได้
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ตารางที่ 4.2 การปลูกพืชสมุนไพรบางชนิดที่ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

ชนิดพืช ระยะปลูก (ต้น x แถว) จ�านวนการใช้ต้นพันธุ์ วิธีการเพาะเมล็ด

กระเจี๊ยบแดง 1	x	1.2	เมตร เมล็ด	300	กรัมต่อไร่ หยอดหลุมละ	3	-	5	เมล็ด	แล้ว

ถอนแยกเม่ือต ้นสูง	 20	 -	 25	

เซนติเมตร

กานพลู 4.5	x	6	เมตร ต้นกล้า	60	ต้นต่อไร่ เลือกเมล็ดจากผลสุกซึ่งมีสีด�า	

ท�าการเพาะเมล็ดทันทีเพราะจะ

สญูเสยีอตัรางอกภายใน	1	สปัดาห์

กะเพรา 0.05	x	0.15	เมตร เมล็ด	2	กิโลกรัมต่อไร่ ใช้วิธีการหว่าน

ขี้เหล็ก 2	x	2	เมตร ต้นกล้า	400	ต้นต่อไร่ ก่อนเพาะแช่เมล็ดในน�้าอุณหภูมิ	

50	องศาเซลเซียส	นาน	3	-	5	นาที

ค�าฝอย 0.3	x	0.3	-	0.5	เมตร เมล็ด	2	-	2.5	กิโลกรัมต่อไร่ ต้องการความช้ืน	แต่อย่าให้แฉะ

ท�าให้เมล็ดเน่าได้

ชุมเห็ดเทศ 3	x	4	เมตร ต้นกล้า	130	ต้นต่อไร่ เพาะเมล็ดจากฝักแก่จดั	ซึง่เมล็ดมี

สีเทาอมน�้าตาล

มะขามแขก 0.5	x	1.0	เมตร ต้นกล้า	3,000	ต้นต่อไร่ หยอดหลุมละ	2	-	3	เมล็ด	หลัง

งอกถอนออกให ้ เ ห ลือ เพี ย ง 

หลุมละ	1	ต้น

ฟ้าทะลายโจร 0.15	x	0.20	เมตร เมล็ด	400	กรัมต่อไร่ เลือกเมล็ดแก่สีน�้าตาลแดงแช่ใน

น�้าอุณหภูมิ	50	นาน	3	-	5	นาที	

โรยเมล็ดบาง	ๆ 	ในแปลงปลูก

มะแว้งเครือ 1	x	1	เมตร ต้นกล้า	1,600	ต้นต่อไร่ แช่เมล็ดในน�้าอุณหภูมิ	50	องศา

เซลเซียส	3	-	5	นาที	เพาะเมล็ดใน

กระบะ	1	เดือน	จึงย้ายปลูก

ส้มแขก 9	x	9	เมตร ต้นกล้า	20	ต้นต่อไร่ มีทั้งต้นตัวผู ้และตัวเมีย	จึงควร

เสยีบ	ยอดพนัธุด์ขีองต้นตวัเมยีบน

ต้นตอที่	เพาะจากเมล็ด

ที่มา:	กองส่งเสริมพืชสวน,	2545
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ตารางที่ 4.3 การปลูกพืชสมุนไพรบางชนิดที่ขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่าง	ๆ 	ของล�าต้น

ชนิดพืช วิธีปลูก ระยะปลูก (ต้น แถว) จ�านวนต้นพันธุ์ การเตรียมต้นพันธุ์

ดีปลี ปักช�า 1	x	1	เมตร 1,600	ต้นต่อไร่ ตัดเถายาว	4	-	6	ข้อ	เพาะช�าในถุง
นาน	60	วัน

พริกไทย ปักช�า 2	x	2	เมตร 400	ต้นต่อไร่ ใช้ยอดหรือส่วนที่ไม่แก่จัดจากต้น
อายุ	1	-	2	ปี	ตัดเป็นท่อน	5	-	7	ข้อ	
เพาะช�าในถุงนาน	60	วัน

พลู ปักช�า 1.5	x	1.5	เมตร 700	ต้นต่อไร่ ตัดเถาเป็นท่อนให้มีใบ	3	-	5	ข้อ

พญายอ ปักช�า 0.5	x	0.5	เมตร 4,000	ต้นต่อไร่ ตัดกิ่งพันธุ์	15	-	20	เซนติเมตร	มี
ตา	3	ตา	

เจตมูลเพลิง ปักช�า 0.5	x	0.5	เมตร 4,000	ต้นต่อไร่ ใช้กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนปักช�า

อบเชย กิ่งตอน 2	x	2	เมตร 400	ต้นต่อไร่ ตอนกิ่งแก่

ฝรั่ง กิ่งตอน 4	x	4	เมตร 100	ต้นต่อไร่ ตอนกิ่งแก่

ขมิ้นชัน เหง้า 0.3	-	0.5	x	0.5	เมตร 4,500	ต้นต่อไร่ เหง้าอายุ	7	-	9	เดือน	แบ่งให้มีตา
อย่างน้อย	3	-	5	ตา

ตะไคร้หอม เหง้า 1.5	x	1.5	เมตร 600	ต้นต่อไร่ ตัดแบ่งให้มีข้อ	2	-	3	ข้อ	ตัดปลาย
ใบออก	

ไพล เหง้า 0.5	x	0.5	เมตร 4,000	ต้นต่อไร่ เหง้าอายุมากกว่า	1	ปี	มีตาสมบูรณ์	
3	-	5	ตา

บุก หัว 0.4	x	0.4	เมตร 6,000	ต้นต่อไร่ หัวขนาดประมาณ	200	กรัม	ฝังลึก
จากผิวดิน	3	-	5	เซนติเมตร

หางไหล ไหล 1.5	x	1.5	เมตร 700	ต้นต่อไร่ เลือกขนาดกิ่ง	0.7	-	1	เซนติเมตร	มี
ข้อ	3	-	4	ข้อ

เร่ว หน่อ 1	x	1	เมตร 1,600	ต้นต่อไร่ ตัดแยกหน่อจากต้นเดิมให้มีล�าต้น
ติดมาด้วย

ว่านหางจระเข้ หน่อ 0.3	-	0.5	x	0.5	เมตร 4,500	ต้นต่อไร่ แยกหน่อขนาดสูง	10	-	15	
เซนติเมตร

ที่มา:	กองส่งเสริมพืชสวน,	2545
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วิธีการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์

	 1.	การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง	วิธีนี้ไม่ต้องเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้าก่อน	น�าเมล็ดมาหว่าน

ลงแปลงหรือโรยเป็นแถว	หลังจากนั้นใช้ดินร่วนหรือทรายหยาบโรยทับบาง	ๆ 	รดน�้าให้ชื้นตลอด 

ทัง้วนั	เมือ่เมลด็งอกแล้วให้ถอนต้นทีอ่่อนแอออก	เพ่ือให้มรีะยะห่างตามความเหมาะสม	ปกติมกัใช้ใน

การปลูกพืชสมุนไพรล้มลุกและพืชอายุสั้น	เช่น	กะเพรา	โหระพา	แมงลัก	และฟ้าทะลายโจร	เป็นต้น	

ส่วนการหยอดลงหลุมโดยตรง	มักใช้กับพืชที่มีเมล็ดใหญ่	เช่น	กระเจี๊ยบแดง	โดยหยอดในแต่ละหลุม

ให้มากกว่าจ�านวนต้นที่ต้องการแล้วถอนออกภายหลัง

	 2.	การปลูกด้วยต้นกล้าหรือกิ่งช�า	ใช้กับพันธุ์พืชสมุนไพรที่เมล็ดงอกยากหรือมีราคาแพง	

ซึ่งจ�าเป็นต้องเพาะเมล็ดก่อนการย้ายต้นกล้าไปปลูกในพื้นที่ที่ต้องการ	การย้ายนั้นต้องไม่ให้ราก

ถูกท�าลาย	ถ้าเป็นถุงพลาสติกก็ใช้มีดกรีดถุงออก	ถ้าเป็นกระถางให้ถอดกระถางออก	โดยใช้มือดันรู

กลมที่ก้นกระถาง	ถ้าดินแน่นมากให้ใช้เสียมแซะดินแล้วใช้น�้ารดก่อน	หลุมที่เตรียมปลูก	ควรกว้าง

กว่ากระถางหรือถุงพลาสติกเล็กน้อย	เพราะว่าจะท�าให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดี	วางต้นไม้ให้ระดับ

รอยต่อระหว่างล�าต้นกับรากอยู่เสมอกับระดับขอบหลุมพอดี	แล้วกลบด้วยดินร่วนซุยหรือดินร่วน

ปนทราย	กดดินให้แน่นพอประมาณ	น�าเศษไม้ใบหญ้ามาคลุมไว้รอบโคนต้น	เพื่อรักษาความชื้นและ

ป้องกันแรงกระแทกในขณะรดน�้า

	 3.	การปลกูด้วยหวัหรอืเหง้า	ส�าหรบัการปลกูพชืสมนุไพรประเภทหัว	เช่น	หอม	และกระเทยีม	

ควรปลูกในที่ระบายน�้าได้ดี	เนื่องจากดินที่แฉะอาจท�าให้หัวเน่าได้	การปลูกท�าโดยการฝังหัวให้ลึก

พอประมาณไม่ควรเกิน	3	เท่าของความกว้างหัว	กดดินให้แน่นพอสมควร	คลุมแปลงปลูกด้วยฟาง

หรอืหญ้าแห้ง	การปลกูด้วยหน่อหรอืเหง้าท�าโดยการแยกเหง้าทีแ่ขง็แรงจากต้นแม่ให้มตีาติดมาด้วย	 

2-3	ตา	ตัดรากที่ช�้าหรือกรณีที่หน่อมีใบมากเกินไปก็ตัดใบออกบ้าง	แล้วจึงน�าไปปลูกในดิน 

ที่เตรียมไว้	กดดินให้แน่นและรดน�้าให้ชุ่ม	ควรบังร่มเงาให้จนกว่าต้นจะแข็งแรง	

	 4.	การปลกูด้วยไหล	โดยทัว่ไปนยิมน�าส่วนของไหลมาปักช�าไว้ก่อน	แล้วจึงย้ายปลูกในพืน้ที่

ที่เตรียมไว้อีกครั้งหนึ่ง	พืชสมุนไพรที่นิยมปลูกโดยวิธีนี้เช่น	บัวบก	หญ้าปักกิ่ง	และแห้วหมู	เป็นต้น

	 5.	การปลูกด้วยราก	โดยตัดส่วนของรากไปปักช�าให้เกิดต้นใหม่	แล้วจึงย้ายไปปลูกในพ้ืนท่ี

ที่เตรียมไว้	พืชสมุนไพรที่นิยมปลูกโดยวิธีนี้	เช่น	ดีปลี	และสาเก	เป็นต้น
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การดูแลรักษาพืชสมุนไพรอินทรีย์

	 หลกัการท่ัวไปของการดแูลรกัษาพชืสมนุไพรแต่ละชนดิไม่แตกต่างกนัมากนกั	ความสมบรูณ์

ของพืชสมุนไพรเป็นเครื่องชี้บอกคุณภาพของสมุนไพรได้	พืชสมุนไพรต้องการการดูแลรักษาให ้

ใกล้เคียงกับลักษณะการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของพืชสมุนไพรชนิดนั้น	ๆ 	มากที่สุด	หลีกเลี่ยง 

สารเคมีทุกชนิดไม่ว่าการให้ปุ ๋ย	สารเคมีก�าจัดวัชพืช	หรือศัตรูพืช	เนื่องการมีสารพิษตกค้าง 

ในพืชสมุนไพร	ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร	และสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย

 การพรางแสง	พืชสมุนไพรหลายชนิดต้องการแสงน้อย	จึงจ�าเป็นต้องมีการพรางแสง 

ให้ตลอดเวลา	การพรางแสงอาจใช้พลาสติกพรางแสง	ปลูกร่วมกับพืชอื่นที่ให้ร่มเงา	ปลูกบริเวณ 

เชิงเขา	หรือปลูกในฤดูฝนซึ่งมีความเข้มแสงไม่มากนัก	พืชสมุนไพรที่ต้องการการพรางแสง 

เช่น	บุก	เจียวกูหลาน	กระชายด�า	เร่ว	และหญ้าหนวดแมว	เป็นต้น

 การท�าค้าง	ในพืชเถาต่าง	ๆ 	ควรท�าค้างให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต	การดูแลรักษา	 

และการเก็บเก่ียวผลติผล	โดยค้างอาจใช้วสัดเุป็นไม้ไผ่	ตาข่าย	เชอืก	หรอืเสาปนู	ซึง่ควรเลอืกรปูแบบ 

และวัสดุในการท�าค้างให้เหมาะสมกับชนิดของพืชสมุนไพรที่ปลูก	พืชสมุนไพรที่จ�าเป็นต้องมี 

การท�าค้างให้	เช่น	พริกไทย	พลู	มะแว้งเครือ	อัญชัน	รางจืด	เจียวกูหลาน	และมะระขี้นก	เป็นต้น

 การให้น�า้	ควรให้น�า้อย่างเพยีงพอและสม�า่เสมอ	ต้องค�านงึถงึความเหมาะสม	โดยพจิารณา

ลักษณะของพืชแต่ละชนิดว่าต้องการน�้ามากหรือน้อยเพียงใด	โดยท่ัวไปควรให้น�้าอย่างน้อย 

วันละ	1	ครั้ง	อย่างไรก็ตาม	หากพบว่า	สภาพดินที่ได้รับน�้าแฉะมากเกินไปก็เว้นช่วงการให้น�้าได้	 

หรือหากสภาพดินแห้งเกินไปก็ให้น�้าเพ่ิมเติม	เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีสภาพดินและภูมิอากาศ 

แตกต่างกัน	การให้น�้าควรให้จนกว่าพืชตั้งตัวได้	ช่วงเวลาในการให้น�้าที่เหมาะสมที่สุดคือ	เวลา

เช้า	เพราะช่วงเวลานี้พืชเริ่มได้รับแสงแดด	มีการสังเคราะห์แสง	และเร่ิมดูดน�้าและแร่ธาตุต่าง	ๆ 	 

จากดินขึ้นไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการเจริญเติบโต	และไม่ควรให้น�้าแก่พืชในเวลากลางคืน	 

เพราะว่าใบของพชืสมนุไพรอาจมคีวามชืน้สงูเกนิไป	ซ่ึงท�าให้เกดิโรคต่าง	ๆ 	ได้ง่าย	เช่น	โรคราน�า้ค้าง	

โรคเน่าคอดิน	และโรคใบไหม้	เป็นต้น

 การพรวนดนิ	เป็นการท�าให้ดนิร่วนซยุ	ระบายน�า้	และถ่ายเทอากาศได้ดีข้ึน	ท้ังยงัช่วยก�าจัด 

วัชพืชได้อีกด้วย	จึงควรมีการพรวนดินบ้างเป็นครั้งคราว	โดยพรวนในขณะที่ดินแห้งพอสมควร	 

และไม่ควรให้กระทบกระเทือนรากมากนัก
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 การให้ปุ ๋ย	โดยปกติจะให้ก ่อนการปลูก	โดยรองก้นหลุมด้วยปุ ๋ยคอก	ปุ ๋ยอินทรีย	์ 

และเศษใบไม้	หรือผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในแปลงขณะไถพรวนเพื่อเตรียมแปลงปลูก	 

การให้ปุ๋ยกับพืชสมุนไพร	แนะน�าให้ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์	เพราะปุ๋ยเหล่านี้จะค่อย	ๆ 	ย่อยสลาย	 

และปลดปล่อยแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ให้พืชอย่างช้า	ๆ 	และสม�่าเสมอ	อีกทั้งยังช่วยให้ดินอุ้มน�้าได้ดี	 

การให้ปุ๋ยควรให้อย่างสม�่าเสมอประมาณ	1-2	เดือนต่อครั้ง	โดยอาจใส่แบบเป็นแถวระหว่างพืช	 

หรือใส ่รอบ	ๆ	โคนต้นบริเวณทรงพุ ่มก็ได ้	แร ่ธาตุที่ เป ็นประโยชน์กับพืชสมุนไพรหลัก	ๆ	 

ที่ได้จากปุ ๋ยคอกและปุ ๋ยอินทรีย์	ได้แก่	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	และโพแทสเซียม	โดยปุ ๋ยคอก 

และปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณแร่ธาตุแตกต่างกันไป	ดังแสดงในตารางที่	4.4	ซ่ึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม 

กับความต้องการของพืชสมุนไพรที่ปลูก

ตารางที่ 4.4	ปริมาณแร่ธาตุในปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง	ๆ

ชนิดปุ๋ย

ปริมาณแร่ธาตุ (เปอร์เซ็นต์)

ไนโตรเจน

(N)

ฟอสฟอรัส

(P)

โพแทสเซียม 

(K)

แคลเซยีม

(Ca)

แมกนีเซียม

(Mg)

ก�ามะถัน

(S)

ปุ๋ยหมักชานอ้อย 0.33	 0.05 0.41 0.15 0.04 -

กากตะกอนหม้อกรอง 1.66	 0.55 0.24 - - -

มูลสุกร 2.34	 1.49 1.36 2.92 0.57 -

มูลโค 1.73	 0.49 0.30 0.55 0.22 0.05

มูลไก่ไข่ 2.28	 5.91 3.02 12.10 1.07 0.67

มูลไก่อัดเม็ด 2.84	 7.63 0.78 2.60 0.34

มูลเป็ด 1.04	 1.98 0.56 - - -

มูลค้างคาว 3.32	 13.95 0.29 18.01 0.48 0.28

ปอเทือง 1.98	 0.30 2.41 - - -

ถั่วเขียว 2.74	 0.66 3.46 - - -

ถั่วพุ่ม 2.68	 0.39 2.46 - - -

กากตะกอนน�้าเสีย 1.27	 0.30 0.29 2.15 0.17 -

ส่าเหล้า 0.23	 0.06 0.44 0.12 0.05 -

ที่มา:	จิรวัฒน,์	ม.ป.ป.
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 การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	ควรใช้วิธีธรรมชาติและไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด	เช่น	การปลูก
พืชหลายชนิดบริเวณเดียวกัน	ปลูกสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนและมีฤทธ์ิในการไล่แมลงแทรกอยู่ด้วย	เช่น	 
ดาวเรือง	ตะไคร้หอม	และเสี้ยนดอกม่วง	เป็นต้น	อาศัยธรรมชาติจัดสมดุลกันเอง	จึงไม่ควรท�าลาย 
แมลงทุกชนิด	เพราะแมลงบางชนิดเป็นประโยชน์ในการช่วยควบคุมและก�าจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืช 
ให้ลดลงได้	ตลอดจนการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร	โดยใช้พืชสมุนไพรที่มีสารประกอบมีฤทธิ์ 
ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	ซึ่งพืชสมุนไพรแต่ละชนิดเช่น	สะเดา	พริก	สาบเสือ	ขมิ้นชัน	ข่า	ว่านน�้า	

หนอนตายหยาก	และหางไหล	เป็นต้น	มีสารประกอบที่ออกฤทธิ์กับศัตรูพืชแตกต่างกัน	

การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรอินทรีย์

	 การเก็บเกี่ยวผลิตผลนั้นอาจเรียกว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการผลิต	ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องรู้อาย ุ

การเก็บเกี่ยว	ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว	และวิธีการเก็บเกี่ยวสมุนไพรอย่างถูกต้อง	เพราะว่าอาจท�าให้

ผลติผลเกดิความเสยีหาย	คณุภาพของผลติผลไม่ตรงกับความต้องการของตลาด	ส�าหรบัการเกบ็เกีย่ว 

พชืสมุนไพรเพือ่น�ามาใช้เป็นยานัน้	การเกบ็เกีย่วทีเ่หมาะสมยังมผีลต่อปรมิาณสารส�าคญัในสมนุไพร	

ซ่ึงเก่ียวโยงถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคของสมุนไพร	โดยผู้เก็บเกี่ยวอาจจ�าเป็นต้องรู้สัณฐาน

วทิยา	สรรีวทิยา	และกระบวนการชวีสงัเคราะห์ในพชืสมนุไพรชนดินัน้	ๆ 	ด้วย	การเกบ็เกีย่วส่วนต่าง	ๆ 	 

ของพืชสมุนไพรประเภทต่าง	ๆ 	มีข้อปฏิบัติดังนี้	ส�าหรับการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรบางชนิด	มีแสดง

ดังตารางที่	4.5

	 1.	ประเภทใช้ราก	หวั	หรอืเหง้า	เช่น	กระชาย	ขมิน้ชนั	ข่า	ขงิ	ไพล	หอม	และกระเทยีม	เป็นต้น	

ควรเก็บเก่ียวในระยะทีพื่ชหยดุการเจรญิเติบโตทางด้านกิง่ก้าน	ใบ	และดอก	หรอืในช่วงต้นฤดหูนาว 

ถงึปลายฤดรู้อน	เพราะว่าเป็นระยะทีร่าก	หวั	และเหง้า	มกีารสะสมปริมาณสารส�าคญัเกบ็ไว้ค่อนข้างสูง	

ส�าหรับวิธีการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรประเภทนี้	ต้องใช้วิธีการขุดด้วยความระมัดระวังอย่างมาก	 

เพื่อไม่ให้ราก	หัว	หรือเหง้าเกิดความเสียหายจากการแตกหัก	ช�้า	และขาดได้

	 2.	ประเภทใช้เปลือกรากหรือเปลือกล�าต้น	เช่น	สีเสียด	และทับทิม	โดยเปลือกล�าต้น 

ควรเก็บเก่ียวในช่วงระหว่างฤดรู้อนต่อกบัฤดฝูน	ซึง่มปีรมิาณสารส�าคญัในเปลอืกสงู	เปลอืกลอกออกง่าย	 

ส่วนเปลือกรากควรเก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูฝนเพราะลอกได้ง ่าย	การลอกเปลือกล�าต้นนั้น	 

ควรลอกออกจากส่วนกิง่หรอืแขนงย่อย	และไม่ควรลอกส่วนล�าต้นใหญ่	เพราะว่าอาจท�าให้พชืสมนุไพร 

ตายได้	หรือใช้วิธีการลอกเปลือกออกในลักษณะคร่ึงวงกลมก็ได้	เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนต่อ 

ระบบการล�าเลียงอาหารของพืช	

63



การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

	 3.	ประเภทใช้ใบหรอืทัง้ต้น	เช่น	กะเพรา	ฟ้าทะลายโจร	ชมุเหด็เทศ	หญ้าปักกิง่	หญ้าหนวดแมว	 

และหญ้าหวาน	ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่	บางชนิดจะระบุอายุการเก็บเกี่ยว

หรือระยะความแก่ที่เหมาะสมไว้	เพราะว่าเป็นระยะที่ใบมีสารส�าคัญสูงที่สุด	เช่น	เก็บใบแก่	 

หรือใบที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไป	ซึ่งเรียกว่า	ใบเพสลาด
	 4.	ประเภทใช้ดอก	เช่น	เก๊กฮวย	โดยทั่วไปเก็บเก่ียวในช่วงดอกบานเริ่มบาน	ดอกค�าฝอย	 
เก็บเก่ียวในช่วงดอกเริ่มบาน	ส่วนพืชสมุนไพรบางชนิดระบุให้เก็บเกี่ยวในช่วงที่ดอกยังตูมอยู่	 
เช่น	กานพลู
	 5.	ประเภทใช้ผลและเมล็ด	โดยทั่วไปมักเก็บเกี่ยวระยะผลแก่เต็มที่แล้ว	เช่น	มะแว้ง	 
ดีปลี	แมงลัก	มะระขี้นก	และมะขาม	แต่บางชนิดระบุให้เก็บเกี่ยวในช่วงที่ผลยังดิบอยู่	เช่น	ฝรั่ง	
	 6.	ประเภทท่ีให้น�้ามันระเหย	เช่น	กะเพรา	ตะไคร้หอม	มะลิ	และกระดังงา	เป็นต้น	ควรเก็บ
ขณะดอกก�าลังบาน	และสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมควรเก็บในเวลาเช้ามืด	เพ่ือให้สารส�าคัญที่เป็นตัวยา 

ซึ่งละลายอยู่ในน�้ามันหอมระเหยนั้นไม่สลายตัวไปเนื่องจากแสงแดด	

ตารางที่ 4.5	การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรบางชนิด

ชนิดพืช ส่วนที่เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้สารส�าคัญสูงสุด

อายุการให้

ผลผลิต

สภาพต้นพืช

ขมิ้นชัน เหง้า 9	-	10	เดือน ต้นแห้งลง	เหง้าแก่	

ขี้เหล็ก ใบ 1	-	10	ปีขึ้นไป เก็บใบอ่อน	5	ใบโดยนับจากยอด

ค�าฝอย เกสร	

เมล็ด

90	-	100	วัน 

120	-	150	วัน

ล�าต้น	ใบ	ช่อดอกแห้ง	

ผลแก่

ตะไคร้หอม ใบ 6	เดือน	-	3	ปี ต้นมีข้อเด่นชัด	ระยะก่อนออกดอก

บุก หัวใต้ดิน 

หัวบนใบ

2	-	3	ป ี

1	ปี

ต้นแห้ง	ไม่มีใบสด	 

ประมาณเดือนสิงหาคม	–	กันยายน

ไพล เหง้า 2	-	3	ปี อายุ	2	ปีขึ้นไป	ต้นแห้งลง	ไม่เก็บช่วงฝนหรือเมื่อ

แตกหน่อใหม่

ฟ้าทะลายโจร ใบ 110	-	120	วัน เริ่มออกดอก	ไม่ควรให้เริ่มติดเมล็ด
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ชนิดพืช ส่วนที่เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้สารส�าคัญสูงสุด

อายุการให้

ผลผลิต

สภาพต้นพืช

มะขามแขก ใบ 

ฝัก

50	-	90	วัน 

80	-	120	วัน

เมื่อเริ่มออกดอก	 

เก็บฝักอายุ	20	-	23	วัน	เท่านั้น	ฝักไม่แก่	เริ่มมีเมล็ด

ใส	ๆ

มะแว้งเครือ ผล 8	เดือน ผลแก่แต่ยังไม่สุก	เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้ม

ส้มแขก ผล 8	-	10	ปี ผลแก่ขนาดโตเต็มที่	ผลสุก

ดีปลี ผล 1	-	5	ปีขึ้นไป แก่จัดแต่ไม่สุก	สีเหลืองอมส้ม

ที่มา:	กองส่งเสริมพืชสวน, 2545

รูปแบบของผลิตผลและวัตถุดิบพืชสมุนไพรเพื่อการจ�าหน่าย

	 พชืสมุนไพรทีม่คีณุภาพด	ีจะท�าให้สามารถจ�าหน่ายได้ราคาสงู	โดย	รปูแบบของพชืสมนุไพร
ที่จ�าหน่าย	อาจอยู่ในรูปตากแห้ง	บดเป็นผง	หรือเป็นช้ินส่วนสด	ซ่ึงต้องเก็บเกี่ยวให้ถูกวิธีเพ่ือให้ได้ 
พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาครบถ้วนสูงท่ีสุด	สะอาดไม่มีสิ่งปลอมปน	ไม่มีเช้ือโรคและแมลง	 
และไม่ถกูเก็บรกัษาไว้นานเกนิไปจนพชืสมนุไพรเปลีย่นรปูร่าง	หรอืสรรพคณุเปลีย่นแปลงไป	สิง่ส�าคญั 
อีกสิ่งหนึ่งคือ	ภาชนะบรรจุต้องสะอาด	ป้องกันความชื้นได้ดี	การใช้ยาจากพืชสมุนไพรส่วนใหญ่	
นิยมใช้ในรูปแบบแห้ง	เพราะคุณภาพของยาคงท่ี	โดยน�าพืชสมุนไพรตามฤดูกาลมาแปรสภาพ 
โดยผ่านกระบวนการท่ีเหมาะสม	เพื่อเก็บรักษาให้คุณสมบัติทางยาของพืชสมุนไพรยังคงอยู่ได ้
เป็นเวลานาน	กระบวนการจัดการผลิตผลพืชสมุนไพรท่ีเหมาะสมนั้น	โดยท่ัวไปน�าส่วนท่ีเป็นยา 
มาผ่านการคัดเลือก	การล้างท�าความสะอาด	การตัดเป็นชิ้นให้มีขนาดที่เหมาะสม	แล้วใช้ความร้อน
ท�าให้แห้งเพื่อสะดวกในการเก็บรักษา
	 1.	รากและส่วนทีอ่ยูใ่ต้ดนิ	หลงัจากเก็บเกีย่วควรคัดเลอืกให้มีขนาดเท่า	ๆ 	กนัแยกไว้เป็นกลุม่	 
เพ่ือให้สะดวกในการแปรสภาพ	จากนั้นล้างดินและส่ิงสกปรกที่ติดอยู่ให้สะอาด	ตัดรากฝอยออก 
ให้หมด	หากเป็นพืชที่มีเนื้อแข็ง	ซึ่งท�าให้แห้งได้ช้า	ต้องหั่นเป็นชิ้นให้เหมาะสม	หากเป็นพืชที่มีเนื้อ
ไม่แข็ง	น�ามาผ่านกระบวนการให้ความร้อนตามแต่ชนิดของพืชสมุนไพร	พืชสมุนไพรท่ีใช้หัว	เหง้า	

และรากส่วนมากประกอบด้วยโปรตีน	แป้ง	และเอนไซม์	หากผ่านการให้ความร้อนแบบต้มหรือนึ่ง	

จะท�าให้ง่ายและสะดวกต่อขัน้ตอนการท�าให้แห้ง	โดยหลังจากผ่านความร้อน	น�ามาตัดเป็นชิน้ขนาด

พอเหมาะ	แล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิเหมาะสม

ตารางที่ 4.5	(ต่อ)
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	 2.	เปลือกล�าต้น	ให้หั่นเป็นชิ้นขนาดตามความเหมาะสมและตามข้อก�าหนดของการรับซื้อ	

แล้วน�าตากแดดให้แห้ง

	 3.	ใบและต้น	ในพืชบางชนิดท่ีมีน�้ามันหอมระเหย	ควรผึ่งไว้ในที่ร ่มไม่ควรตากแดด	 

และก่อนที่พืชสมุนไพรจะแห้งสนิท	ควรมัดเป็นก�าเพ่ือป้องกันการหลุดร ่วง	เช ่น	กะเพรา	 

และสะระแหน่	โดยเก็บเกี่ยวใบหรือต้นมาล้างท�าความสะอาด	แล้วน�ามาผึ่งไว้ในที่ร่มให้แห้งสนิท	 

จากนั้นจึงเก็บรักษาในภาชนะบรรจุให้มิดชิด	ระวังอย่าเกิดเชื้อรา

	 4.	ดอก	หลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้ว	ตากแดดหรืออบให้แห้ง	แต่ควรรักษารูปร่างและ 

ส่วนประกอบของดอกไว้ให้สมบูรณ์	เพื่อไม่ให้สารส�าคัญถูกท�าลายสูญเสียไป	เช่น	ดอกกานพลู

	 5.	ผล	โดยทั่วไปเก็บเกี่ยวแล้วก็ตากแดดให้แห้งได้เลย	มีพืชสมุนไพรเพียงบางชนิดเท่านั้น	 

ที่ต้องหั่นเป็นชิ้นให้มีขนาดเล็กลงก่อนตากหรืออบด้วยความร้อน

	 6.	เมลด็	เกบ็เกีย่วผลมาตากให้แห้งแล้วจึงแยกเอาเมลด็ออก	เช่น	ชมุเหด็ไทย	แต่พชืสมนุไพร

บางชนิด	เก็บเกี่ยวแบบผลแห้งแล้วน�ามาแยกเมล็ดออกได้เลย

	 พืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพรนั้น	การแปรสภาพในขั้นต้นส่วนมากใช้วิธีท�าให้แห้งโดยวิธีการ 

ตากแดด	การอบแห้ง		หรือการผึ่งลม	อุณหภูมิที่ท�าให้ผลิตผลพืชสมุนไพรแห้งอยู่ที่	25-60	องศา

เซลเซียส	ขึ้นอยู่กับส่วนท่ีน�ามาใช้ประโยชน์	ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่	4.6	เพราะว่าสามารถ

ระงับบทบาทของเอนไซม์ทีม่อียูใ่นต้นพชืได้โดยไม่ท�าให้สารส�าคญัในพชื	เช่น	ไกลโคไซด์	อลัคาลอยด์ 

และน�้ามันหอมระเหยสลายตัวไป

ตารางที่ 4.6 อุณหภูมิที่ใช้อบส่วนที่ใช้ประโยชน์ต่าง	ๆ 	ของพืชสมุนไพรให้แห้ง

ส่วนของพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ อุณหภูมิที่ท�าให้แห้ง (องศาเซลเซียส)

					ดอก	ใบ	ทั้งต้น 								20	-	30

					ราก	กิ่งราก	เปลือกต้น 								30	-	65

					ผล 								70	-	90

					พืชสมุนไพรที่มีน�้ามันหอมระเหย 								25	-	30

					พืชสมุนไพรที่มีไกลโคไซด์และอัลคาลอยด์ 								50	-	60

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 2540
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การผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์

       5
นายธนวัฒน์	รอดขาว

นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ

บทน�า

	 เก๊กฮวย	เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นเครื่องดื่ม	ด้วยสรรพคุณที่ว่า	 

ช่วยดับกระหาย	เพิ่มความสดช่ืน	ขับลม	ขับเหง่ือ	แก้ร้อนใน	ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดต่าง	ๆ 	 

ช่วยขยายหลอดเลอืด	และลดการเกดิภาวะหัวใจล้มเหลว	เป็นต้น	เก๊กฮวยเป็นพชืทีม่คีวามเหมาะสม

กบัภูมิอากาศทางเขตภาคเหนอื	และมศีกัยภาพในการผลติเป็นพชือตุสาหกรรม	เพือ่ด�าเนนิการน�าร่อง

ทดแทนการผลิตดอกเบญจมาศในพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการพัฒนาบ้านโปงอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เนื่องจากในการผลิตดอกเบญจมาศนั้นพบว่า	มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่สูง

มาก	อีกทั้งยังมีราคาขึ้นลงไม่แน่นอน	ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากดอกเก๊กฮวยท่ีวางจ�าหน่ายในปัจจุบัน

ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากระบวนการผลิตนั้นเป็นในรูปแบบเกษตรอินทรีย์หรือไม่	ดังนั้น	การส่งเสริม 

ให้เกษตรกรผลิตดอกเก๊กฮวยในระบบเกษตรอินทรีย์	นอกจากส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมแล้ว	

เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคก็จะความปลอดภัยจากสารเคมีด้วย		

	 เก๊กฮวย	(chrysanthemum	-	tea)	เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว	ส่วนจีนกลางเรียกว่า	จวี๋	ฮวา	

เก๊กฮวยดอกสีขาวเรียกว่า	ฉู	จวี๋	หรือไป้	จวี๋	และเก๊กฮวยดอกสีเหลืองเรียกว่า	หัง	จวี๋	หรือหวง	จวี	๋ 

(ภาสกิจ,	2555)	เป็นพืชกลุ่มเดียวกับเบญจมาศ	(chrysanthemum)	อยู่ในวงศ์	Compositae	หรือ

ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่า	เบญจมาศหนู	หรือเบญจมาศสวน	มีหลากหลายพันธุ์ทั้งชนิดดอกขาว		 

(Dendranthema morifolium	(Ramat.)	Tzvel.	หรือ	Chrysanthemum morifolium  

>>>
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Ramat.)	(Chinese	Pharmacopoeia	Commission,	2010	,	Wang et al.,	2014)	ดอกเหลือง	 

(Dendranthema indicum	L.	หรือ	Chrysanthemum indicum	L.)	และเก๊กฮวยป่า	 

(Dendranthema boreale (Makino)	Ling)	เรานยิมน�าส่วนของดอกเก๊กฮวยมาใช้ประโยชน์มากกว่า

ส่วนของใบ	ราก	และยอดอ่อน	(กองบรรณาธิการหนังสือสุขภาพ,	2556)	เก๊กฮวยเป็นพืชที่นิยมน�า

มาใช้เป็นสมุนไพรท้ังในประเทศจีน	ญี่ปุ่น	และเกาหลี	(Chaina	Pharmacopoeia	Committee,	

2005	,	Wang	et al.,	2014)	โดยเฉพาะในประเทศจีน	เก๊กฮวยมปีระวติัศาสตร์ยาวนานกว่า	2,000	ปี	 

ซึ่งนิยมน�ามาบริโภคในรูปแบบชา	(Liang	et al.,	2014)	

	 ดอกเก๊กฮวยมีสารฟลาโวนอยด์	(flavonoid)	(Cao	et al.,	2012)	และพอลิฟีนอล	 

ช่วยต้านมะเร็ง	มีวิตามิน	โดยเฉพาะวิตามินเอ	(วิโรจน์,	2556)	กรดอะมิโน	สารไครแซนทีมิน	 

(chrysanthemin)	สารอะดีนิน	(adenine)	โคลีน	(choline)	สตาไคดรีน	(stachydrine)	 

และน�า้มันหอมระเหย	ทีช่่วยรกัษาและป้องกันโรคเส้นเลอืดหวัใจตบี	ช่วยขยายหลอดเลอืด	ลดการเกดิ 

ภาวะหัวใจล้มเหลว	และโรคความดันโลหิตสูง	แก้ร ้อนใน	บ�ารุงสายตา	บ�ารุงตับ	และแก้ไข	้ 

(กองบรรณาธิการหนังสือสุขภาพ,	2556)	

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	เก๊กฮวยจัดเป็นไม้พุ ่มขนาดเล็ก	เจริญเติบโตเป็นพุ่มแผ่ไป 

ตามพืน้ดนิ	ใบเดีย่วรปูร	ีขอบใบเว้าเป็นหยกัลกึ	(ไชยยง,		2557)	(ภาพที	่5.1-5.2)	มช่ีอดอกแบบ	head	

ประกอบด้วยดอกเล็ก	ๆ 	(florets)	เป็นจ�านวนมาก	(ภาพที่	5.3-5.5)	ดอกที่อยู่รอบนอกมีการเจริญ

เตบิโตได้ดกีว่า	มองเห็นกลบีดอกได้ชัดเจนกว่าเรยีกว่า	ray	florets	(ดอกชัน้นอก)	เป็นดอกไม่สมบรูณ์

เพศ	คือ	มีแต่เกสรตัวเมีย	ไม่มีเกสรตัวผู้	ส่วนดอกที่อยู่วงในเข้าไปและมีการเจริญเติบโตช้ามองเห็น 

กลีบดอกไม่ชัดเจน	เพราะว่ามีกลบีดอกสัน้	เรยีกว่า	disc	florests	(ดอกชัน้ใน)	รวมกนัอยูเ่ป็นกระจกุ

ตรงกลางดอก	disc	florets	นีเ้ป็นดอกสมบูรณ์เพศ	คอืมีทัง้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมยี	(เสริมศิริ,	2532)	
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ภาพที่ 5.1 ลักษณะใบของเก๊กฮวยดอกขาว

ภาพที่ 5.2 ลักษณะใบของเก๊กฮวยดอกเหลือง
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ภาพที่ 5.3 ลักษณะเก๊กฮวยดอกขาว

ภาพที่ 5.4	ลักษณะเก๊กฮวยดอกเหลือง
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ภาพที่ 5.5 ลักษณะเก๊กฮวยดอกเหลือง	(ดอกเล็ก)

การขยายพันธุ์

	 เก๊กฮวยเป็นพืชกลุ่มเดียวกับเบญจมาศ	วิธีการขยายพันธุ์จึงแบบเดียวกันคือ	การแยกหน่อ	

การปักช�า	และการเพาะเมล็ด	แต่วิธีที่นิยมกันมากคือ	การแยกหน่อ	และการปักช�า	ซึ่งมักจะใช ้

ส่วนยอดปักช�า	ท�าให้ได้ต้นพันธุ ์เหมือนเดิม	นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เพื่อปลูกเป็นต้นแม่พันธุ์	ซึ่งการขยายพันธุ์เก๊กฮวยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้	

 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเก๊กฮวย 

	 ในส่วนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเก๊กฮวย	มีขั้นตอนดังนี้	

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเนื้อเยื้อให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์	(ภาพที่	5.6)	โดยการท�าเนื้อเยื่อ 

ให้สะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมากับชิ้นส่วนพืชนั้น	นับว่าเป็นข้ันตอนแรกที่มีความส�าคัญ

อย่างยิ่ง	เนื่องจากในสภาพธรรมชาติแล้ว	ส่วนต่าง	ๆ 	ของพืชมีเชื้อจุลินทรีย์ติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา 

หรอืแบคทเีรีย	อันเป็นตวัการส�าคญัของการปนเป้ือนและเชือ้จลิุนทรีย์เหล่านีย้งัสามารถเจรญิเตบิโต

ได้ดีในอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ	พร้อมท้ังท�าให้อาหารเน่าเสียได้อย่างรวดเร็ว	จนเป็นเหตุให้ชิ้นส่วน

ตายในที่สุด	สารเคมีในการฟอกก�าจัดท่ีใช้คือ	โซเดียมไฮโปคลอไรต์	(NaOCl)	ความเข้มข้น	5-10	

เปอร์เซ็นต์	มีวิธีการฟอกฆ่าเชื้อดังนี้	(ภาพที่	5.7)
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	 ปลายยอด	ตัดปลายยอดออกจากกิ่ง	ตัดหูใบออก	จากน้ันน�ามาล้างด้วยน�้ากล่ันผสมกับ 

ซันไลต์	เขย่านาน	5	นาที	แล้วน�ามาล้างด้วยน�้ากลั่นท่ีนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว	2	ครั้ง	จึงย้ายไปใส่ขวดที่เติม 

โซเดียมไฮโปคลอไรต์	ความเข้มข้น	5	เปอร์เซ็นต์	ปริมาตร	100	มิลลิลิตร	เขย่านาน	5	นาที	แล้วล้าง

ด้วยน�า้กลัน่ทีน่ึง่ฆ่าเช้ืออกี	3	ครัง้	ๆ 	ละ	5	นาที	จากนัน้ย้ายไปใส่ในสารละลายกรดซิตรกิ	(citric	acid)	

ความเข้มข้น	0.1	กรัมต่อลิตร	เขย่านาน	5	นาที	น�าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อปลายยอดไปเพาะเลี้ยงบนอาหาร

สูตร	Murashige	and	Skoog	(1962)	(MS)

	 ตาข้าง	ตัดกิ่งท่ีมีตาข้างประมาณ	2-3	ตา	ตัดหูใบและใบออก	แล้วจึงตัดเป็นท่อน	ๆ	 

โดย	1	ท่อน	มี	1	ตาข้าง	จากนั้นล้างด้วยน�้ากลั่นผสมซันไลต์	เขย่านาน	5	นาที	ล้างด้วยน�้ากลั่น 

ที่นึ่งฆ่าเช้ืออีก	2	คร้ัง	จึงย้ายไปใส่ขวดท่ีเติมโซเดียมไฮโปคลอไรต์	ความเข้มข้น	10	เปอร์เซ็นต	์ 

ปริมาตร	100	มิลลิลิตร	เขย่านาน	10	นาที	แล้วล้างด้วยน�้ากลั่นที่น่ึงฆ่าเชื้ออีก	3	ครั้ง	ๆ 	ละ	5	นาที	

จากนั้นย้ายไปใส่ในสารละลายกรดซิตริก	ความเข้มข้น	0.1	กรัมต่อลิตร	เขย่านาน	5	นาที	น�าชิ้นส่วน

ตาข้างไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร	Murashige	and	Skoog	(1962)	(MS)

ภาพที่ 5.6 ชิ้นส่วนของเก๊กฮวยที่น�ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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ภาพที่ 5.7 การฟอกฆ่าเชื้อ	ชิ้นส่วนหลังฟอก	และการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ

 ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มปริมาณตายอดและตาข้าง (ภาพที่	5.8)	เมื่อได้ชิ้นส่วนของปลายยอด

และตาข้างที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์	องค์ประกอบของอาหารเพาะเลี้ยงเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความ

ส�าเรจ็ในการเพาะเลีย้ง	โดยสตูรอาหารทีใ่ช้ในการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เพือ่เพิม่ปรมิาณต้น	คอื	สตูร	MS	

ที่เติมไคเนทิน	(kinetin)	ความเข้มข้น	1	มิลลิกรัมต่อลิตร	ร่วมกับกรด	1-แนฟทาลีนแอซีติก	(NAA)	

ความเข้มข้น	0.1	มิลลิกรัมต่อลิตร	โดยท�าการสับเพิ่มปริมาณและเปลี่ยนอาหารทุก	30	วัน

ภาพที่ 5.8 การเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณตายอดและตาข้าง
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 ขั้นตอนที่ 3 การชักน�าราก	(ภาพท่ี	5.9)	รากเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งต่อการรอดชีวิต	 

เม่ือต้นพืชถูกน�าออกมาปลูก	เพราะรากพืชท�าหน้าที่ส�าคัญในการดูดน�้าและแร่ธาตุ	ดังนั้น	จึงต้อง

ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซินเพื่อชักน�าให้เกิดราก	ในการชักน�าให้เกิดรากก่อนย้าย 

ปลูกนั้น	จะใช้อาหารสูตร	MS	ที่เติมกรด	1-แนฟทาลีนแอซีติก	ความเข้มข้น	0.3	มิลลิกรัมต่อลิตร	 

ชิ้นส่วนของยอดที่น�ามาชักน�าให้เกิดรากนั้นยาวประมาณ	2	เซนติเมตร	ใช้เวลาในการชักน�า	10	วัน	

จากนั้นจึงสามารถน�าต้นออกปลูกได้	

ภาพที่ 5.9 การเพาะเลี้ยงเพื่อชักน�าให้เกิดราก

 สภาพแวดล้อมในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ	โดยทั่วไปการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในข้ันตอน 

ของการเพิ่มปริมาณ	ใช้ความเข้มของแสงประมาณ	1,000	ลักซ์	(Lux)	ส่วนในข้ันตอนการเกิดราก

และการเตรียมต้นก่อนย้ายปลูก	ใช้ความเข้มแสงสูงขึ้นคือ	3,000-10,000	ลักซ์	และระยะเวลาใน

การให้แสงประมาณ	16	ชั่วโมง	และมีช่วงมืด	8	ชั่วโมง	อุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงประมาณ	24-26	

องศาเซลเซียส
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	 การย้ายต้นกล้าปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอก	เม่ือต้นเก๊กฮวยมีการเจริญเติบโตดี	 

และมีรากแล้ว	น�ามาปรับสภาพเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก	โดยการน�าภาชนะ 

เพาะเลี้ยงไปวางไว้ในโรงเรือนหลังคาพลาสติกที่มีการพรางแสง	จากนั้นจึงน�าต้นอ่อนออกขวด	 

โดยจะต้องท�าการล้างวุ้นที่ติดอยู่บริเวณรากออกให้หมด	(ภาพที่	5.10)

ภาพที่ 5.10 การน�าต้นกล้าเก๊กฮวยออกขวด	และต้นอ่อนที่มีรากพร้อมปลูก

76



การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

	 จากน้ันจงึน�าต้นกล้าทีไ่ด้ปลกูลงในถาดหลมุ	ทีใ่ช้พีทมอส	(Peat	moss)	นึง่ฆ่าเชือ้ทีอ่ณุหภมูิ	

121	องศาเซลเซียส	ความดัน	15	ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	เป็นเวลา	1	ชั่วโมง	เป็นวัสดุปลูก	(ภาพท่ี	5.11)	

น�าต้นทีป่ลกูลงในถาดหลมุไปไว้ในโครงทีมี่ความสูงประมาณ	1	เมตร	คลุมด้วยผ้ารีเมหรือผ้าขาวบาง	

พรมน�้าบนผ้าให้มีความชื้นอยู่เสมอเป็นเวลา	5	วัน	จึงน�าผ้าออกให้ได้รับอากาศปกติ	เมื่อต้นมีอายุได้	

20-30	วัน	สามารถย้ายออกปลูกลงแปลง	เพื่อท�าเป็นต้นแม่พันธุ์	ใช้ส�าหรับผลิตกิ่งช�า	(ภาพที่	5.12)

ภาพที่ 5.11 การปลูกต้นกล้าเก๊กฮวยลงถาดหลุม
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ภาพที่ 5.12 ต้นกล้าเก๊กฮวยอายุ	10	วัน	และอายุ	20-30	วัน	สามารถปลูกลงแปลงแม่พันธุ์ได้

 การผลิตกิง่พนัธ์ุ ในการปลกูเก๊กฮวยนัน้	ต้องการกิง่ช�าเป็นจ�านวนมากและมรีะยะการเจริญ

เท่า	ๆ 	กัน	เพือ่จะได้มคีวามสม�า่เสมอในด้านการเจรญิเตบิโตทางล�าต้น	และการบานของดอกในเวลา

ใกล้เคยีงกนั	ดงันัน้	จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมแีปลงเพือ่ใช้ผลิตกิง่ช�าโดยเฉพาะ	เรียกว่า	ต้นแม่พันธุ	์ซ่ึงควร

เป็นต้นที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	กิ่งช�าที่ได้จากต้นแม่พันธุ์ดังกล่าวจะมี

ความสม�่าเสมอทั้งในด้านขนาด	และความแข็งแรง	โดยมีขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์	ดังนี้	
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	 1.	น�าต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมาปลูกลงแปลงท่ีมีขนาดแปลงกว้าง	1	เมตร	

และทางเดนิ	50	เซนตเิมตร	ปรบัปรงุดนิด้วยปุย๋หมกั	แกลบดิบ	และปนูโดโลไมท์	ใช้ระยะปลูก	15x15	

เซนติเมตร	ใช้แกลบดิบคลุมแปลงหลังจากปลูกเสร็จ	รดน�้าให้ชุ่ม	(ภาพที่	5.13-5.14)

ภาพที่ 5.13	การเตรียมแปลง	และการปรับปรุงบ�ารุงดิน	แปลงส�าหรับปลูกแม่พันธุ์เก๊กฮวย
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ภาพที่ 5.14	การปลูกกล้าเก๊กฮวยลงแปลงแม่พันธุ์
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	 2.	ให้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าที่ความเข้มแสง	100	ลักซ์	ในเวลากลางคืน	(ช่วงเวลา	 

19.00-22.00	น.)	เป็นเวลา	3	ชั่วโมงต่อคืน	ทันทีหลังปลูกเสร็จ	(ภาพที่	5.15)

ภาพที่ 5.15	การให้ไฟแปลงแม่พันธุ์เก๊กฮวย

	 3.	เมื่อต้นแม่พันธุ์มีอายุ	15	วัน	ท�าการเด็ดยอดให้เหลือใบติดกับต้นไว้	6	ใบ	เพื่อให้ต้น 

มีการแตกแขนง	รอให้กิ่งแขนงมีความยาวประมาณ	4	นิ้ว	หรือต้นแม่พันธุ์มีอายุประมาณ	30	วัน	 

จึงท�าการเด็ดยอดเพื่อน�าไปปักช�า	ยอดปักช�าควรมีความยาว	2.5	นิ้ว	หลังจากกิ่งแขนงถูกเด็ดออก

ไปแล้วจะต้องเหลือใบท่ีโคนกิ่ง	2	คู่ใบ	เพื่อท่ีจะให้ตาที่มุมใบแตกออกไปเป็นกิ่งแขนงเพื่อเด็ดไปเป็น 

กิ่งช�ารุ่นที่	2	ต่อไป	(ภาพที่	5.16-5.17)

ภาพที่ 5.16	การเด็ดยอดแม่พันธุ์เก๊กฮวยหลังปลูกประมาณ	15	วัน
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ภาพที่ 5.17	การเด็ดยอดกิ่งพันธุ์	และการเตรียมกิ่งพันธุ์
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 2. การปักช�า 

	 โดยใช้ส่วนยอดของกิ่ง	เลือกกิ่งจากต้นท่ีมีลักษณะดี	ปราศจากโรคและแมลง	เป็นกิ่งท่ีอยู่

ส่วนล่างหรือส่วนโคนของพุ่มต้น	เพราะเป็นก่ิงท่ีมีตาใบมากกว่าตาดอก	น�าส่วนยอดของก่ิงไปปักช�า	 

ความยาวของกิง่ปักช�าทีต่ดัจากต้นแม่พนัธุน์ัน้ขึน้อยูก่บัพันธุ	์ฤดูกาลในการปักช�า	และความสมบรูณ์

ของก่ิงปักช�า	เช่น	กิ่งที่ใช้ช�าในฤดูหนาวอาจสั้นกว่ากิ่งท่ีใช้ช�าในฤดูร้อน	ควรปักช�าในช่วงฤดูหนาว

หรือฤดูฝนที่มีอากาศเย็นและมีความชุ่มชื้น	โดยทั่วไปใช้กิ่งที่ยาวประมาณ	7.5-10	เซนติเมตร	 

ตดักิง่เป็นรปูปากฉลาม	ปลดิใบล่างออก	เนือ่งจากใบล่างเหล่านีมั้กเน่าและท�าให้เกดิโรคได้ง่าย	จุ่มรอย

ตัดในยาป้องกันเชื้อรา	ผึ่งไว้ให้แห้ง	และใช้ฮอร์โมนเร่งรากเพื่อช่วยให้ออกรากเร็วข้ึน	(มุกดา,	2547)	 

(ภาพที่	5.18-5.19)

ภาพที่ 5.18	การน�ากิ่งพันธุ์จุ่มสารชีวภาพเพื่อเร่งราก

ภาพที่ 5.19	ส่วนของยอดเก๊กฮวยที่ใช้ปักช�า
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 วัสดุปักช�า	ควรมีคุณสมบัติอุ้มความชื้น	ระบายน�้าดี	และหาได้ง่าย	โดยท่ัวไปใช้ขี้เถ้าแกลบ

เป็นวัสดุช�าเพียงอย่างเดียว	(ภาพที่	5.20)	โดยใช้ระยะปักช�า	2	x	1	นิ้ว	ปักให้โคนกิ่งลึกลงไปในวัสดุ

ช�าประมาณ	½	-	1	นิ้ว	(ภาพที่	5.21)	แล้วรดน�้าให้ชุ่มอยู่เสมอ	หลังจากปักช�าประมาณ	15	วัน	กิ่งช�า

จะแตกรากใหม่และมีปริมาณรากท่ีเหมาะสม	วิธีการปักช�าท�าให้สามารถขยายพันธุ์ได้ครั้งละมาก	ๆ 	

และได้ขนาดของกิ่งปักช�าที่สม�่าเสมอ	เมื่อน�าไปปลูกท�าให้ออกดอกไล่เลี่ยกัน	ซึ่งสะดวกในการดูแล

รักษาและเก็บดอก	

ภาพที่ 5.20	การเตรียมกระบะช�า	โดยใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นวัสดุปักช�า
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ภาพที่ 5.21	การปักช�ายอดเก๊กฮวย
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 การให้ไฟกิ่งปักช�า เป็นการบังคับไม่ให้ก่ิงปักช�าออกดอกหรือช่วยให้กิ่งปักช�ามีการ 

เจริญเติบโตทางล�าต้น	ให้ไฟตั้งแต่หลังปักช�าแล้วเสร็จไปจนถึงก่ิงปักช�ามีอายุ	20	วัน	โดยให้ไฟ 

ช่วงเวลา	19.00-22.00	น.	รวมเป็นเวลา	3	ชั่วโมงต่อคืน	(ภาพที่	5.22)

ภาพที่ 5.22	การให้ไฟแก่กิ่งปักช�า

 การให้น�้าก่ิงปักช�า	หลังการปักช�าแล้วท�าการรดน�้าโดยใช้บัวรดน�้า	เพ่ือให้กิ่งช�าสัมผัส 

กับวัสดุปลูก	หลังจากนั้นแล้วปริมาณน�้าที่กิ่งปักช�าต้องการก็เพียงเพ่ือรักษาให้วัสดุปักช�าชื้น 

และใบของกิง่ช�าสด	เพ่ือลดการคายน�า้เป็นการป้องกันการเหีย่วของกิง่ช�า	โดยทัว่ไปแล้วจะแบ่งความ

ต้องการน�า้ของก่ิงช�าออกเป็น	3	ระยะ	คอื	ในสปัดาห์แรก	กิง่ช�ายงัต้องการความชืน้มาก	ซึง่รดจากบวั

วันละ	1	ครั้ง	จากน้ันป้องการไม่ให้ก่ิงช�าเห่ียวโดยใช้น�้าจากระบบพ่นฝอย	สัปดาห์ที่	2	ในช่วงนี้ก่ิงช�า 

เริ่มจะมีรากแล้วให้น�้าจากระบบพ่นฝอยเพียงอย่างเดียว	และสัปดาห์ที่	3	พยายามรดน�้าให้น้อยลง 

หรืองดการให้น�้า	เมื่อกิ่งช�ามีอายุ	20	วัน	สามารถถอนไปปลูกได้	(ภาพที่	5.23)

86



การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

ภาพที่ 5.23	ลักษณะต้นเก๊กฮวยที่ได้หลังการปักช�า

 3. การแยกหน่อ

		 การแยกหน่อ	(ภาพที	่5.24-5.25)	ไปปลูกจะได้ต้นทีแ่ขง็แรงกว่าการปักช�า	หน่อทีน่�าไปปลกู

ควรมีความยาวประมาณ	10-15	เซนติเมตร	แต่ละหน่อที่แยกออกมาต้องมีรากติดมาด้วย	หลังปลูก

ควรบงัแดดหรอืเกบ็ไว้ในทีแ่สงร�าไร	เพือ่ให้หน่อเหล่านีต้ั้งตวัก่อนประมาณ	7	วนั	แล้วจึงน�าออกแดด

หรือเปิดที่บังแดดได้	(สมชาย	และคณะ,	2536)
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ภาพที่ 5.24	ลักษณะการแตกหน่อของต้นเก๊กฮวย

ภาพที่ 5.25	ลักษณะหน่อที่แยกออกมาจากต้นแม่
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การปลูกและการจัดการระหว่างปลูก

 ความยาววันมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของพชืในกลุม่เบญจมาศ	(Garner	and	Allard,	1923)	

พืชในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นพืชวันสั้น	กล่าวคือ	จะออกดอกเมื่อมีช่วงเวลากลางวันน้อยกว่า	12	ชั่วโมง	

ส�าหรับประเทศไทยนั้นโดยรวมแล้วมีช่วงเวลากลางวันน้อยกว่า	12	ชั่วโมง	ประมาณเดือนตุลาคม 

ถงึต้นเดอืนมีนาคม	เป็นช่วงทีเ่หมาะสมกบัการออกดอก	(ไมตร,ี	2551)		นอกจากช่วงแสงแล้ว	อณุหภมูิ

กเ็ป็นปัจจยัหนึง่ทีม่ส่ีวนในการกระตุน้และพฒันาตาดอก	(อดศิร,	2531	,	Cockshull,	1985)	การปลกู

ในสภาพวนัสัน้จะเป็นผลท�าให้ต้นออกดอกเรว็	ทัง้	ๆ 	ทีต้่นยงัไม่สมบรูณ์เตม็ที	่ท�าให้ดอกทีไ่ด้คณุภาพ

ไม่ดี	ก้านดอกสั้นและมีขนาดเล็ก	(ไมตรี,	2551)	ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเร่ิมต้นปลูกเก๊กฮวย 

เพื่อเก็บเกี่ยวดอกคือ	ประมาณเดือนมิถุนายน	-	กรกฎาคม	

 การเตรียมดิน

	 เก๊กฮวยนั้นมีระบบรากตื้น	ดังน้ัน	การเตรียมแปลงจึงปรับปรุงเฉพาะหน้าดินเพียง	 

20-30	เซนติเมตร	โดยยกแปลงให้สูงประมาณ	15	เซนติเมตร	หน้าแปลงกว้าง	1	เมตร	ทางเดิน

กว้าง	50	เซนติเมตร	ไม่ควรย่อยดินให้ละเอียดจนเกินไป	เพราะว่าท�าให้ไม่มีอากาศเพียงพอ	 

เพื่อการเจริญเติบโตของราก	ท�าการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	แกลบดิบเก่า	หรือข้ีเถ้าแกลบ	 

ถ้าพบว่าดินเป็นกรดให้ใช้วัสดุปรับปรุงดิน	เช่น	ปูนมาร์ล	ปูนโดโลไมท์	ตามความเหมาะสม	 

คลุมด้วยพลาสติกคลุมแปลงเพื่อป้องกันหญ้า	(ภาพที่	5.26)

ภาพที่ 5.26	การเตรียมแปลงปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก	และคลุมแปลงเพื่อป้องกันหญ้า
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 ระยะปลูก 

	 ระยะปลูกลงแปลงคือ	30	x	30	เซนติเมตร	(ภาพที่	5.27)

ภาพที่ 5.27	การปลูกเก๊กฮวยที่ระยะปลูก	30	x	30	เซนติเมตร

 การปลูก

	 เม่ือถอนกล้าออกจากวัสดุปักช�า	เพื่อน�ามาปลูกลงแปลงนั้น	ไม่ควรทิ้งกล้าไว้เป็นเวลานาน	

รากจะแห้ง	ท�าให้กล้ามกีารต้ังตวัช้า	และควรเลอืกขนาดและความสมบรูณ์ของกิง่ช�าทีม่คีวามใกล้เคยีง

กนัปลูกในแปลงเดยีวกนั	เพือ่ให้ง่ายต่อการปฏบิติับ�ารงุรกัษา	ความลกึของการปลกูกิง่ช�าทีเ่หมาะสม

คือ	1	นิ้ว	(ภาพที่	5.28)	หรือให้วัสดุปลูกอยู่ในระดับเดียวกับส่วนของรากจากกิ่งช�าเท่านั้น	ต้องไม่ฝัง

ส่วนของโคนกิ่งช�าลงในดิน	เพราะนอกจากจะท�าให้เกิดโรคโคนเน่าแล้ว	รากของกิ่งช�าที่ถูกฝังลึกลง

ไปจะท�าให้การเจริญเติบโตของรากไม่ดี	เนื่องจากขาดอากาศ	
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ภาพที่ 5.28	การปลูกเก๊กฮวยความลึกประมาณ	1	นิ้ว

 การเด็ดยอด

	 ท�าการเด็ดยอดกิ่งช�า	ภายหลังการปลูกแล้วประมาณ	15	วัน	(ภาพที่	5.29)	ไม่ควรปล่อยให ้

ต้นที่ปลูกแล้วสูงขึ้นไปมาก	แล้วจึงเด็ดยอด	เพราะจะท�าให้เด็ดยอดยาก	และการเด็ดยอดต�่ามาก	ๆ 	 

ท�าให้ ก่ิงแขนงที่ เจริญออกมามีความสูงเมื่อออกดอกค่อนข้างแตกต่างกัน	วิธีการเด็ดยอด 

คือ	เด็ดด้วยมือ	โดยให้เด็ดส่วนยอดท่ียังอ่อนอยู่ออกประมาณ	0.5-1	เซนติเมตร	ให้เหลือใบติดอยู่ 

กับต้น	4-5	ใบ	
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ภาพที่ 5.29	การเด็ดยอดเก๊กฮวยหลังการปลูกประมาณ	15	วัน

 การให้น�้า 

	 การรดน�า้ควรรดน�า้ให้ดินเปียกโชกเพือ่ให้โอกาสให้น�า้ไหลซึมผ่านในดินได้มากพอ	โดยรดน�า้

วนัละคร้ังในตอนเช้ากเ็พยีงพอ	ยกเว้นในฤดรู้อนอากาศแห้งแล้งควรรดน�า้อีกคร้ังในตอนบ่าย	ส�าหรบั

วิธีการให้น�้า	อาจใช้การให้น�้าด้วยระบบน�้าหยดตามแนวปลูกต้นเก๊กฮวย	(ภาพที่	5.30)

ภาพที่ 5.30	การให้น�้าระบบน�้าหยดตามแนวปลูกต้นเก๊กฮวย
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 การให้ปุ๋ย และการก�าจัดวัชพืช

	 เก๊กฮวยเป็นพืชที่มีอายุค่อนข้างสั้น	ใช้เวลาหลังปลูกเพียง	4-5	เดือน	ก็สามารถเก็บดอกได้	 

ถ้าการเจรญิเตบิโตของต้นไม่สมบูรณ์ดพีอ	ดอกท่ีได้ย่อมมขีนาดเลก็	ปุย๋จงึมคีวามส�าคญัในการเสรมิสร้าง 

ความสมบูรณ์ของต้น	โดยปุ๋ยที่ใช้คือ	ปุ๋ยคอก	หรือปุ๋ยหมัก	โดยให้บริเวณโคนต้น	(ภาพท่ี	5.31)	 

หรอืใช้ร่วมกบัปุย๋น�า้หมกัชวีภาพฉดีพ่นทางใบ	ส�าหรับวธิกีารก�าจดัวชัพชืในแปลงปลกูนยิมใช้การถอน 

ด้วยมือ	(ภาพที่	5.32)		

ภาพที่ 5.31	การให้ปุ๋ยตามโคนต้น

ภาพที่ 5.32	การก�าจัดวัชพืชด้วยการถอน

93



การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

 โรคที่ส�าคัญและการควบคุม

 โรคทีพ่บว่ามกีารระบาดรนุแรง	และท�าความเสียหายมาก	จนท�าให้คณุภาพ	กล่ิน	รส	เสียหาย

ได้มาก	คือ	

 1. โรคใบจุดสีน�้าตาล (Leaf	spot)	สาเหตุเกิดจาก	เชื้อรา	Septoria	sp	

 อาการทีพ่บ	ใบเป็นจดุสนี�า้ตาล	แผลค่อนข้างกลม	ขอบแผลชดัเจน	ขนาดไม่แน่นอน	พบแผล

เป็นวงซ้อน	ๆ 	กัน	(วรพรรณ	และศิรินทิพย์,	2530)

 การควบคุม

	 1.	หากพบการเกิดโรค	ควรตัดแต่งส่วนของพืชที่เป็นโรคออก	

	 2.	ใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรค	เช่นเช้ือ Trichoderma hazianum	อัตรา	50-80	กรัม/น�้า	 

20	ลิตร	ฉีดพ่นทุก	5-7	วัน	เมื่อพบการระบาด

 2. โรคใบไหม้ (Bacterial	leaf	blight)	เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	Erwinia chryanthemi 

 อาการท่ีพบ ใบจะไหม้เป็นสีน�้าตาล	ขนาดแผลไม่แน่นอน	ขอบแผลชัดเจน	อาการรุนแรง	

เช้ือจะลามไหม้แห้งตายไปท้ังต้น	พันธุ์ท่ีอ่อนแอมาก	คือ	พันธุ์หังโจว	พบการระบาดรุนแรงมากใน

ฤดูฝน	เนื่องจากฝนตกท�าให้กลีบดอกช�้า	เชื้อจึงเข้าท�าลายท่ีดอกได้ง่าย	ท�าให้ผลิตผลเสียหายมาก	 

(วรพรรณ	และศิรินทิพย์,	2530)

 การควบคุม

	 1. ต้นกล้าท่ีน�ามาปลูก	ควรเป็นกล้าท่ีปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค	และสภาพต้น 

มีความแข็งแรงสมบูรณ์	

	 2.	หากพบการเกิดโรคให้รีบก�าจัดออกจากแปลงปลูก	

	 3.	ใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรค	เช่นเช้ือ	Trichoderma hazianum	อัตรา	50-80	กรัม/น�้า	 

20	ลิตร	ฉีดพ่นทุก	5-7	วัน	เมื่อพบการระบาด

 3. เพลี้ยแป้ง (Mealy	bug)	(ภาพท่ี	5.33)	เป็นแมลงปากดูด	ล�าตัวมีขนาดเล็ก	มีไขแป้ง

ปกคลุมล�าตวั	มีเส้นแป้งอยูร่อบตวั	สามารถแบ่งออกเป็น	2	กลุม่	คอื	เพลีย้แป้งหางสัน้	และเพลีย้แป้ง

หางยาว 
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 ลักษณะการท�าลาย	โดยการดูดกินน�้าเลี้ยงจากส่วนต่าง	ๆ 	ของพืชเช่น	ยอด	ใบ	ตา	ล�าต้น	

และราก	ท�าให้ล�าต้นมช่ีวงข้อถีแ่ละบดิงอ	ยอดแห้งตาย	หรอืยอดหงกิเป็นพุม่	เพลีย้แป้งจะขบัถ่ายมลู

ของเหลวมีลักษณะเป็นน�้าเหนียว	ๆ 	เรียกว่ามูลหวาน	ท�าให้เกิดราด�า	เป็นผลให้พืชสังเคราะห์แสงได้

น้อยลง	บางครั้งพบว่ามดเป็นตัวพา	(ชลิดา	และคณะ,	2552)

 การควบคุม 

	 1. การเขตกรรม	เตรียมดิน	ปลูก	ท�าความสะอาดแปลง

	 2.	เด็ดยอด	ตัดต้น	บริเวณที่พบการเข้าท�าลาย

	 3.	ใช้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุมโรค	เช่น	เชื้อ Metarhizium anisopliae	อัตรา	100-200	กรัม/

น�้า	20	ลิตร	หรือเช้ือ	Beauveria brasiana	อัตรา	80-100	กรัม/น�้า	20	ลิตร	ฉีดพ่นทุก	5-7	วัน	 

เมื่อพบการระบาด

	 4.	ตัวห�้า	ตัวเบียน	

 

ภาพที่ 5.33 เพลี้ยแป้ง
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 4. เพลี้ยอ่อน (Aphid)	(ภาพที่	5.34)	ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Macrosiphoniella Sanborni 

Gillette	เป็นแมลงปากดดู	มสีเีขียวคล�า้ปีกสขีาวใสพบัข้างล�าตวั	ตวัทีไ่ม่มปีีกจะมีขนาดโตกว่าตวัมีปีก

เลก็น้อย	และสจีางกว่า	ตวัอ่อนนุม่	รปูร่างเป็นรปูไข่	เคล่ือนไหวเชือ่งช้า	อยูก่นัเป็นฝูง	พบการระบาด

ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง	

 ลักษณะการท�าลาย	โดยการดดูกนิน�า้เลีย้งจากส่วนต่าง	ๆ 	ของใบ	ยอดอ่อน	และดอก	ท�าให้

ส่วนทีถ่กูท�าลายมลีกัษณะผดิปกตแิละชะงกัการเจรญิเตบิโต	ท�าให้ดอกตมูไม่บานตามปกต	ิหรอืดอก

บานมีขนาดเล็ก	(ศูนย์อารักขาพืช,	2548)	

 การควบคุมศัตรูพืช 

 1. เด็ดยอด	ตัดต้น	บริเวณที่พบการเข้าท�าลาย

	 2.	ใช้เชือ้จลุนิทรีย์ควบคมุโรค	เช่น	เช้ือ Metarhizium anisopliae	อตัรา	100-200	กรมั/น�า้	

20	ลติร	หรอืเชือ้	Beauveria brasiana	อตัรา	80	–	100	กรัม/น�า้	20	ลิตร	ฉีดพ่นทุก	5-7	วนั	เมือ่พบ

การระบาด

	 3.	ตัวห�้า	เช่น	ด้วงเต่า	(ladybird)	(ภาพที่	5.35)	และตัวเบียน	

ภาพที่ 5.34 เพลี้ยอ่อน
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ภาพที่ 5.35 ด้วงเต่า

 5. ไรขาว

 ลักษณะการท�าลาย ไรขาวจะดูดกินน�้าเลี้ยงตั้งแต่ใบล่างจนกระทั้งขึ้นมาถึงดอก	โดนตอน

แรกใบจะแสดงอาการด่างเขยีว	เป็นจดุประเล็ก	ๆ 	กระจายอยูท่ัว่ไป	เมือ่นานไปรอยด่างเขยีวจะเปลีย่น

เป็นสนี�า้ตาล	เมือ่มกีารระบาดรนุแรงจะดดูกนิน�า้เล้ียงท่ีดอกตูม	ท�าให้ดอกหยดุซะงักการเจริญเติบโต

ไม่ยอมบาน	หรือถ้าพบในดอกบานจะท�าให้กลีบดอกเหี่ยวแห้งเร็วกว่าปกติ	

 การควบคุมศัตรูพืช 

	 1.	เด็ดยอด	ตัดต้น	บริเวณที่พบการเข้าท�าลาย

 2. ใช้เชือ้จลุนิทรย์ีควบคมุโรค	เช่น	เช้ือ	Metarhizium anisopliae	อตัรา	100-200	กรมั/น�า้	

20	ลิตร	หรือเชื้อ	Beauveria brasiana	อัตรา	80-100	กรัม/น�้า	20	ลิตร	ฉีดพ่นทุก	5-7	วัน	เมื่อพบ

การระบาด
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 6. หนอนกระทู้ผัก (Cutworms) (ภาพที่	5.36)	ชื่อวิทยาศาสตร์	Spodoptera Litura 

Fabricius

 ลักษณะการท�าลาย	เมื่อฝักออกจากไข่ใหม่	ๆ	จะรวมกลุ่มกัดกินผิวใบพืช	เมื่อโตข้ึน 

จะกระจายตัวออกไป	กัดกินทั้งใบและดอก	(ธนวัฒน์,	2555)

 การควบคุม 

	 1.	ท�าการเก็บกลุ่มไข่	และหนอนน�าไปท�าลาย	

	 2.	ใช้เช้ือจลุนิทรย์ีควบคมุโรค	ได้แก่	ไวรสัเอ็นพวีขีองหนอนกระทูผ้กั	อตัรา	30	มลิลลิติร/น�า้	

20	ลิตร	หรือเชื้อ Bacillus thuringiensis	(แบคทีเรีย	BT)	อัตรา	50-80	กรัม/น�้า	20	ลิตร	ฉีดพ่นทุก	

5	วัน	เมื่อพบการระบาดของหนอน	

ภาพที่ 5.36 หนอนกระทู้ผัก

การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปดอกเก๊กฮวย	

 ดอกเก๊กฮวยทีท่�าการเกบ็เก่ียวเพือ่มาใช้ชงชานัน้	ควรเป็นดอกทีบ่านสมบรูณ์ด	ีไม่ควรเลอืก 

ดอกที่อ่อนหรือแก่เกินไป	โดยจะเก็บเฉพาะส่วนดอก	ไม่เอาก้านดอก	(ไชยยง,	2557)	การเก็บเกี่ยว

ดอกจะต้องเก็บเกี่ยวในเวลาท่ีไม่มีน�้าค้าง	หรือน�้าค้างระเหยออกจากดอกหมดแล้ว	เก็บเกี่ยวได้ 

ทั้งช่วงเช้าและบ่าย	จนกระทั่งดอกหมด	ดอกที่เก็บมานั้นน�ามาผึ่งไว้ในที่ร่ม	1	วัน	(ภาพที่	5.37)	 

โดยการผึ่งต้องวางดอกแผ่กระจายออกบาง	ๆ 	ไม่กองทับสูง	ๆ 	หลังจากผึ่งแล้วจึงน�าไปท�าให้แห้ง	
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ภาพที่ 5.37	การเก็บเกี่ยวดอกเก๊กฮวย	และลักษณะดอกเก๊กฮวยหลังเก็บเกี่ยว

	 กรรมวธิกีารท�าดอกเก๊กฮวยแห้ง	ประกอบด้วย	2	กระบวนการ	คอื	การนึง่และการท�าให้แห้ง	 

การน่ึงดอกเก๊กฮวย	คือ	การน�าดอกเก๊กฮวยมาใส่ในรังหม้อนึ่ง	โดยใส่พอประมาณอย่าให้ซ้อนทับ

กันหนาเกินไป	แล้วน�าไปนึ่งในน�้าอุณหภูมิ	90	องศาเซลเซียส	นาน	3	นาที	อย่าให้น�้าเดือดกระทบ 

ดอกเก๊กฮวย	เพราะจะท�าให้ดอกแห้งมสีไีม่สวย	จากนัน้เทดอกเก๊กฮวยทีน่ึง่แล้วใส่ในตะแกรง	ใช้ไม้คน

พลิกกลับให้ดอกแยกออกจากกัน	และเกลี่ยบาง	ๆ 	แล้วจึงน�าเข้าตู้อบความร้อน	(ภาพที่	5.38-5.39)
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ในส่วนของการท�าดอกแห้ง	สามารถท�าได้หลายวิธี	เช่น	การผ่ึง	การตากแดด	การอบด้วยลมร้อน	

เป็นต้น	(Winnie	et al.,	2011)	วิธกีารตากแดด	นัน้จะใช้วธีินีเ้ฉพาะช่วงทีม่แีสงแดดด	ีโดยน�ากระจาด

ที่บรรจุดอกเก๊กฮวยท่ีน่ึงแล้ว	เทคว�่าลงในกระด้งหรือเสื่อฟางข้าว	แล้วน�าไปผึ่งแดดทุกวัน	พลิกกลับ

ในตอนเช้าทกุวนั	ตากจนเกสรแห้งซ่ึงใช้เวลาประมาณ	6-7	วนั	อบแห้งโดยใช้วธิผีงิไฟถ่าน	น�าเก๊กฮวย

ท่ีน่ึงแล้ววางบนแขนงไม้ไผ่ทีอ่ยูเ่หนอืเตาถ่าน	รกัษาอณุหภมูไิว้ประมาณ	60	องศาเซลเซยีส	ผงิไฟโดย

กลบัดอกซ่ึงตดิกนัอยูเ่ป็นแผงเป็นระยะจนแห้งด	ีหรอืประมาณ	6	ชัว่โมง	ปกตดิอกเก๊กฮวยแห้งน�า้หนกั

จะลดลงจากดอกสดในอตัราส่วน	1	ต่อ	7	(แจ่มจนัทร์,	2530)	อกีวธิหีนึง่ทีไ่ด้รับความนยิมในปัจจุบนั

คือ	การน�าดอกเก๊กฮวยท่ีนึ่งแล้ว	มาอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ	50-80	องศาเซลเซียส	เป็นระยะ

เวลา	8-9	ชัว่โมง		หรอืการอบด้วยระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์แบบเรอืนกระจก	อณุหภมูภิายใน

ประมาณ	50-60	องศาเซลเซียส	เป็นระยะเวลา	10-12	ชั่วโมง (ภาพที่	5.40-5.42)

  

ภาพที่ 5.38	การนึ่งดอกเก๊กฮวย

ภาพที่ 5.39	การเกลี่ยดอกเก๊กฮวยหลังนึ่งให้ทั่วตะแกรงก่อนน�าไปอบ
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ภาพที่ 5.40	การอบดอกเก๊กฮวยด้วยเตาอบลมร้อน

ภาพที่ 5.41	การอบดอกเก๊กฮวยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
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ภาพที่ 5.42	ผลิตภัณฑ์จากเก๊กฮวยหลังอบแห้ง

ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ

	 ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกเก๊กฮวยส�าหรับเกษตรกร	1	ครอบครัว	ควรปลูก 

เพียง	1	งาน	เนื่องจากการเก็บเกี่ยวดอกเก๊กฮวยนั้น	จะต้องเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะดอกท่ีบานเต็มท่ี	 

ไม่แก่หรอือ่อนเกนิไป	ดงันัน้	การปลกูบนพืน้ทีข่นาดใหญ่	อาจจะพบปัญหาเร่ืองแรงงานทีไ่ม่สามารถ

เก็บเกี่ยวดอกได้ทัน	ส่งผลให้ผลิตผลเสียหายได้	

บทสรุป

 การผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้	ด้านการผลิตเก๊กฮวย

ในระบบเกษตรอนิทรย์ี	ได้แก่	การผลติต้นพนัธุ	์การปลกู	การดแูลรกัษา	การเกบ็เกีย่ว	และการแปรรปู	

จนสามารถแนะน�าและส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม	ทั้งยัง 

สามารถบูรณาการร่วมกับการเรียน	การสอน	และงานวิจัยได้		

	 การผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์	ด�าเนินกิจกรรมบริเวณพ้ืนท่ีของส�านักฟาร์ม	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ 

และพื้นที่ของฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์	ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

การเกษตร	โดยขัน้ตอนในการด�าเนินกจิกรรมเริม่ต้นจากการปลกูต้นแม่พนัธุภ์ายในโรงเรอืน	การผลติ 
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ต้นพันธุ์	การปลูกลงแปลงภายใต้การส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู ้ปลูก	การรับซื้อคืนผลิตผลสด	 

และการแปรรูปผลิตผล	ปัจจุบันการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์นั้นสามารถสร้างรายได้ให้

เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ท�าให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิต	ผู้บริโภค	และสิ่งแวดล้อม
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การผลิตเห็ดหลินจืออินทรีย์

>>> 6

บทน�า

	 เห็ดหลินจือ	(Reishi,	Lingzhi,	Glossy	ganoderma,	Holy	mushroom,	Lacquered	

mushroom)	มีชือ่วทิยาศาสตร์ว่า	Ganoderma  lucidum	(Leyss.ex	Fr.)	Karst.	เป็นเหด็สมนุไพร

ที่ชาวจีน		ญี่ปุ่น	เกาหลี	และไต้หวัน	ใช้รับประทานบ�ารุงสุขภาพมาช้านาน	จัดเป็นเห็ดที่เจริญเติบโต

ได้ดีในธรรมชาติ	โดยเจริญเติบโตตามโคนต้นไม้ในเขตอบอุ่นและเขตร้อน	เห็ดหลินจือมีชื่อเรียก

หลายชื่อ	ได้แก่	เห็ดนางกวัก	เห็ดหัวงู	เห็ดเก้าอ้ีลิง	เห็ดชะแล็ก	เห็ดสวรรค์พันปี	เห็ดหมื่นปี	เห็ดหิมะ	 

เห็ดต้นไม้แห่งชีวิต	เห็ดอมตะ	เห็ดเทพเจ้า	เห็ดศักด์ิสิทธิ์	เห็ดน�าโชค	(สาธิต,	2538)	เห็ดกระด้าง	 

เห็ดหิ้วขอ	เห็ดแม่เบี้ยงูเห่า	เห็ดจวักงูเห่า	และเห็ดมะพร้าว	(อานนท์,	2544)

 ตลอดระยะเวลา	30	ปีที่ผ่านมา	มีนักวิชาการหลาย	ๆ 	ประเทศได้ท�าการวิจัยเห็ดหลินจือ 

อย่างกว้างขวาง	มีเอกสารวิชาการที่เผยแพร่ออกมาจ�านวนมาก	ท้ังด้านการศึกษาองค์ประกอบ 

ทางเคมี	สารออกฤทธิ์	สรรพคุณทางยา	มีการทดลองในห้องปฏิบัติการ	และรายงานเชิงสถิติทาง 

การแพทย์ในการรกัษาโรค	ซึง่พบว่า	มฤีทธิต่์อต้านมะเร็ง	การเสริมสร้างภูมคิุม้กนัโรค	การรักษาอาการ

แพ้	การบ�ารุงตับ	การก�าจัดพิษ	การรักษาโรคความดันโลหิตสูง	โรคเบาหวาน	การลดไขมันในเลือด	 

การบรรเทาปวดลดการอกัเสบ	ไปจนกระทัง่การชะลอความแก่	โดยเฉพาะการตรวจสอบทางพษิวทิยา

พบว่า	เป็นสารสมุนไพรท่ีมีความปลอดภัย	ไม่มีอันตรายต่อร่างการแต่อย่างใด	ขณะที่องค์กรต่าง	ๆ 	 

ในประเทศไทย	ทั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	คณะแพทยศาสตร์ของ

นายปรีชา	รัตนัง
นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
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มหาวทิยาลยัต่าง	ๆ 	และทางองค์การเภสชักรรม	ให้ความสนใจศกึษาและได้ผลติเป็นยาเมด็ส�าเร็จรปู

เพื่อสะดวกในการบริโภค	ศูนย์ความร่วมมือทางการแพทย์ไทย-จีน	กรมการแพทย์	กระทรวง

สาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนในการประสานงานให้มีพัฒนาการทางวิชาการของเห็ดหลินจือ 

ตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์		ส่งเสริมศึกษาวิจัยอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ	การสนับสนุน

การใช้สมุนไพรเพ่ือส่งเสริมและทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน	เป็นการช่วยลดดุลการน�าเข้ายา 

จากต่างประเทศ	เนื่องจากเห็ดหลินจือเป็นผลิตเกษตรชนิดหนึ่งที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับผลิตผล

เกษตรชนิดอื่น	จึงมีผู้มีนิยมเพาะเห็ดชนิดนี้เป็นรายได้กันอย่างกว้างขวางทั่วทุกภาคของประเทศ	 

ในส่วนของมหาวทิยาลยัแม่โจ้นัน้ได้ส่งเสรมิการเพาะเหด็หลนิจอืในโครงการส่งเสรมิอาชพีแก่ราษฎร

ชาวเขาบ้านแขลีซอ	อ�าเภอไชยปราการ	จังหวัดเชียงใหม่	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2539	เป็นต้นมา

ลักษณะทั่วไป

	 สาธิต	(2539)	กล่าวว่า	เห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่ไม่มีครีบใต้หมวกดอกเหมือนกับเห็ดชนิดอ่ืน 

ทั่วไป	ลักษณะโครงสร้างของดอกแข็งแรง	ก้านและหลังดอกที่ถูกน�้าฝนชะล้างจะเป็นเงามัน 

เหมือนเคลือบด้วยแลคเกอร์	ดอกที่เกิดใหม่จะมีลักษณะเป็นแท่งชูข้ึน	ปลายหน่อมีสีขาวหม่น	 

ดอกเห็ดหลินจือมีการเจริญเติบโตขนานไปกับพื้นโลก	เมื่อดอกโตจะแผ่ออกมีรูปร่างคล้ายรูปไตคน	

ดอกอ่อนมีขอบนอกเป็นสีขาว	แล้วค่อย	ๆ 	เหลืองเข้ามาด้านในจนเป็นสีน�้าตาลและสีน�้าตาลแดง 

ในทีสุ่ด	ก้านดอกอาจอยูต่รงกลางดอก	หรอืด้านข้างของดอก	และบางครัง้อาจไม่มก้ีาน	ใต้หมวกดอก

มรีพูรนุเรยีงกนัอยู่อย่างมรีะเบียบ	เพือ่การปลดปล่อยสปอร์	ดอกอาจเกิดเป็นดอกเดีย่ว	หรอืเกดิพร้อมกนั	 

หลายดอก		ขนาดดอกมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับสถานที่และแหล่งอาหาร	ในธรรมชาติอาจมี

สีใต้หมวกหรือสีขาวหม่น	และพบตามตอไม้		ผิวของเปลือกไม้ที่ตายแล้ว	หรือตามผิวดินที่มีส่วน 

ของต้นไม้เก่าฝังอยู่	มีการเรียกชื่อตามลักษณะรูปร่าง	สีสัน	และความเชื่อท่ีมีต่อเห็ด	จึงท�าให้มีชื่อ

หลากหลายไปตามแต่ละท้องถิ่น

 ชนิดของเห็ดหลินจือที่นิยมเพาะปลูก

	 ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือหลายชนิด	แต่ที่นิยมเพาะปลูกและได้ผลดีมี	6	ชนิด	 

ซึ่งจ�าแนกตามสีของหมวกดอก	รสชาติ	และสรรพคุณทางยาดังนี้

	 1.	เห็ดหลินจือสีด�า	มีชื่อจีนว่า	เฮยจือ	เอ๋าจือ	มีรสชาติเค็ม	บ�ารุงไต	และทางเดินปัสสาวะ

	 2.	เห็ดหลินจือสีขาว	มีชื่อจีนว่า	ไป๋จือ	วีจือ	มีรสชาติเผ็ด	บ�ารุงไต	ปอด	สมองและประสาท		
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	 3.	เห็ดหลินจือสีเขียว	มีชื่อจีนว่า	ซิงจือ	หลงจือ	มีรสชาติเปรี้ยว	บ�ารุงตับสายตาสมอง 

และประสาท

	 4.	เห็ดหลินจือสีม่วง	มีชื่อจีนว่า	จือจือ	มู่จือ	มีรสชาติหวานอุ่น	ๆ 	บ�ารุงกระดูก	ประสาท	 

และรักษาโรคริดสีดวงทวาร

	 5.	เห็ดหลินจือสีเหลือง	มีชื่อจีนว่า	หวงจือ	จินจือ	มีรสชาติหวาน	บ�ารุงม้าม	สมอง 

และประสาท	และช่วยเพิ่มความสดชื่น

	 6.	เห็ดหลินจือสีแดง	มีชื่อจีนว่า	ซือจือ	กันจือ	มีรสชาติขม	บ�ารุงหัวใจ	ปอด	สมอง 

และประสาท

 สารให้สรรพคุณทางยาของเห็ดหลินจือ

	 การที่เห็ดหลินจือมีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างกว้างขวาง	ท�าให้เป็นท่ีสนใจ

ของนักวิทยาศาสตร์และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างมาก	มีการน�าเห็ดชนิดนี้มาศึกษาวิจัยในด้านต่าง	ๆ 	ที่มี 

ในเห็ดหลินจือ	พบว่า	มีสาระส�าคัญอยู่หลายกลุ่มท่ีท�าให้เห็ดหลินจือมีคุณค่าต่อการรักษาโรคต่าง	ๆ 	

ได้แก่

	 1.	กลุ่มสารคาร์โบไฮเดรต	เช่น	ganodarans	หรือสารพอลิแซ็กคาไรด์	(Polysaccharides)	

มอียูห่ลายชนิดทีม่คีวามส�าคญัต่อการรกัษาโรค	เช่น	สารเบตาดกีลแูคน	(Beta-D-glucan)	ช่วยยบัยัง้

การเจรญิของมะเรง็	ช่วยกระตุน้การท�างานของเมล็ดเลอืดขาวในการก�าจดัสิง่แปลกปลอมในร่างกาย	 

ท�าให้ระบบคุ้มกันของร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้สารเคมี 

และรังสีรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยช่วยลดการอักเสบ	และสารกาโนเดอร์แลนด์	(Ganoderans)	 

ช่วยลดระดับน�้าตาลในเลือด	(เบาหวาน)

	 2.	สารสเตอรอยด์	(Steroids)	ตัวอย่างสารท่ีมีสรรพคุณทางยาท่ีส�าคัญในกลุ่มนี้	คือ	 

สารกาโนโดสเตอโรน	(Ganodosterone)	มีคุณสมบัติช่วยลดพิษที่มีต่อตับ	ท�าให้ผู้ป่วยที่เป็นโรค 

เกี่ยวกับตับมีอาการดีขึ้น

	 3.	กลุ่มสารไตรเทอร์พีนอยด์ชนิดขม	(Bitter	triterpenoids)	สารในกลุ่มนี้มีอยู่หลายชนิด

ทีม่สีรรพคณุทางยาทีส่�าคญัเช่น	กรดกาโนเดอรกิ	(Ganoderic	acid)	และกรดลูซิเดนกิ	(Lucidenic)	

ซึ่งจะช่วยลดไขมันในเส้นเลือด	ช่วยลดความดันของเลือด	ยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีนที่ท�าให้เกิด 

โรคภูมิแพ้บางชนิด
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	 4.	สารนิวคลีโอไทด์	(Nucleotides)	สารในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันการรวมตัว 

ของเกล็ดเลือด	ที่ท�าให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือด	ลดการเกิดอัมพาตลง	และยังช่วยบรรเทา 

ความเจ็บปวดด้วย

	 5.	สารเจอร์มาเนียม	(Germanium,	Ge)	สารชนิดนี้จะกระตุ้นการท�างานของร่างกาย	 

และยังช่วยขจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายได้	

 การเพาะเห็ดหลินจือ  

	 กลุ่มงานชีววิทยาประยุกต์	กองโรคพืชและจุลชีววิทยา	กรมวิชาการเกษตร	ได้ท�าการวิจัย

เพาะเลีย้งเหด็หลนิจอืพบว่า	สายพนัธุ	์จ	ี2	ให้ผลผลติสงู	คณุภาพด	ีและสามารถเพาะเลีย้งได้ตลอดปี	

ลกัษณะเด่นของเหด็สายพนัธุน์ีค้อื	ดอกวยัอ่อนจะมสีีเหลืองเป็นร้ิวสลับกบัสีน�า้ตาล	เมือ่ดอกแก่เต็มท่ี	 

มีรูปร่างคร่ึงวงกลมคล้ายคมขวานโบราณ	ด้านบนมีสีน�้าตาลเข้ม	ส่วนด้านล่างมีสีเหลืองอ่อนหรือ

ขาว	รัศมีของดอกจากส่วนโคนถึงปลายดอกเฉลี่ย	6	เซนติเมตร	ความยาวจากปลายด้านหนึ่ง 

ไปอีกด้านหนึ่งยาวประมาณ	9	เซนติเมตร	และมีความหนาโดยเฉลี่ย	1	เซนติเมตร

 ขั้นตอนหลักในการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ

	 ขั้นตอนในการเพาะเห็ดหลินจือ	มีขั้นตอนหลัก	4	ข้ันตอน	คือ	1)	การแยกเชื้อและการเล้ียง

เชือ้เหด็บรสิทุธิใ์นอาหารวุน้	2)	การผลติหวัเชือ้เหด็ในเมล็ดธญัพืช	3)	การผลิตก้อนเชือ้เหด็จากข้ีเล่ือย	

และ	4)	การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว	

 1. การแยกเชื้อและการเล้ียงเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิในอาหารวุ ้น (Mother mycelium  

production) ท�าได้	2	วิธี	คือ	การเพาะเลี้ยงสปอร์	ใช้ในกรณีปรับปรุงพันธุ์	หรือผสมพันธุ์เพื่อให้ได้

สายพนัธุใ์หม่	และการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่	ส่วนใหญ่จะใช้ในการขยายเส้นใยเห็ดกนัมาก	เพราะว่าท�าง่าย	

สะดวก	รวดเรว็	และได้ดอกเหด็ทีม่ลีกัษณะเหมอืนพนัธุเ์ดมิทกุประการ	โดยในบทความนีจ้ะกล่าวถงึ

วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้	

 1.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ อาหารส�าหรับเลี้ยงเนื้อเยื่อที่แยกออกจากดอกเห็ด	ใช้สูตร

อาหารวุ้นพีดีเอ	(Potato	Dextrose	Agar,	PDA)	(ภาพที่	6.1)	โดยมีสูตรดังนี้

	 มันฝรั่ง			 	 	 	 200	 กรัม

	 น�้าตาลเด็กซ์โทรส	(Dextrose)	 	 20	 กรัม

	 ผงวุ้น	(Agar)	 	 	 	 20	 กรัม

	 น�้าสะอาด	 	 	 	 1	 ลิตร
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ภาพที่ 6.1	วัสดุอุปกรณ์ท�าอาหารเลี้ยงเชื้อ

	 ส�าหรับวิธีการเตรียมอาหารวุ ้นพีดีเอส�าหรับเลี้ยงเนื้อเยื่อที่แยกออกจากดอกเห็ด	 

มีขั้นตอนดังนี้

	 1.	ท�าการปอกเปลือกมันฝรั่ง	ล้างท�าความสะอาด	หั่นเป็นชิ้นขนาดเล็ก	แล้วชั่งน�้าหนัก	 

200	กรัม	(ภาพที่	6.2)

ภาพที่ 6.2	การปอก	การล้างท�าความสะอาด	และการหั่นมันฝรั่ง
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	 2.	ตวงน�า้สะอาด	1	ลติร	ใส่มนัฝรัง่ลงไป	ต้มให้เดือดนานประมาณ	15	นาท	ีโดยท่ีเนือ้มนัฝรัง่

ยังไม่แตก	หรือเละ	กรองเอาแต่น�้าต้มมันฝรั่ง	ต้มต่อไปบนไฟอ่อน	(ภาพที่	6.3)

ฃ

ภาพที่ 6.3	การต้มและการกรองน�้ามันฝรั่ง
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	 3.	เตมิน�า้ร้อนให้ครบ	1	ลติร	น�าไปต้มด้วยไฟอ่อน	ๆ 	เติมน�า้ตาล	20	กรมั	ลงไป	คนให้น�า้ตาล

ละลาย	แล้วเทผงวุ้น	20	กรัม	ที่ละลายด้วยน�้าเย็นลงในหม้อต้ม	(ภาพที่	6.4)	

 

ภาพที่ 6.4	การเตรียมและเติมน�้าตาลกลูโคส	และสารละลายผงวุ้น
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	 4.	น�าอาหารวุ้นบรรจุลงในขวดแบน	ให้สูงจากก้นขวดประมาณ	1	เซนติเมตร	ปิดปากขวด

ด้วยจุกส�าลี		ปิดทับด้วยกระดาษ	และใช้ยางรัดแล้วน�าไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน	(ภาพที่	6.5)

ภาพที่ 6.5	การบรรจุอาหารวุ้นลงในขวดและนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดัน
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	 5.	วางขวดในขณะทีวุ่น้ยงัอุน่อยู	่โดยใช้วสัดุรองรับสงู	2-3	เซนติเมตร	หนนุท่ีปากขวดให้ขวด

เอียงขึ้น	ทิ้งไว้ให้อาหารวุ้นแข็งตัวในลักษณะเทลาด	(ภาพที่	6.6)	

ภาพที่ 6.6	การวางขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ

 1.2 การผลิตหัวเชื้อเห็ด และเล้ียงในขวดอาหารวุ้น หลักการคัดเลือกดอกเห็ดที่น�ามา 

เป็นเชื้อแม่พันธุ์เห็ด	มีดังต่อไปนี้	คือ	เป็นเห็ดที่ให้ผลิตผล	(ดอก)	ในรุ่นที่	1	หรือ	2	มีลักษณะตรงตาม

พนัธุแ์ละเป็นทีต้่องการของตลาด	ทน	และปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ดี	มนี�า้หนกัสดและน�า้หนกั 

แห้งของผลิตผลสูง	และต้องไม่สัมผัสน�้าก่อนน�ามาการแยกเนื้อเยื่อ	ส่วนอุปกรณ์การแยกเล้ียง

เน้ือเยือ่เห็ดบรสิทุธิม์แีสดงภาพที	่6.7	ส�าหรบัขัน้ตอนในการผลติและเลีย้งเชือ้เหด็ในขวดอาหารวุน้ม ี

ดังต่อไปนี้	คือ
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ภาพที่ 6.7	อุปกรณ์การแยกเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดบริสุทธิ์

 1.	น�าเข็มเขี่ยเชื้อมาชุบแอลกอฮอล์พร้อมลนไฟฆ่าเชื้อที่ปลายเข็มเขี่ยจนถึงส่วนของด้าม

ที่ใช้จับ	ทิ้งให้เย็นนาน	15-20	วินาที	โดยต้องไม่ให้ปลายเข็มสัมผัสกับสิ่งอื่น	ๆ	ภายในตู้เขี่ยเชื้อ	 

(ภาพที่	6.8)

 

 

   ภาพที่ 6.8	การจัดวางวัสดุอุปกรณ์	และเตรียมเข็มเขี่ยเชื้อ
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	 2.	ใช้มือฉีกดอกเห็ดออกเป็น	2	ส่วน	แล้วใช้เข็มเข่ียเช้ือแตะเอาชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อระหว่าง

ก้านดอกกับหมวกเห็ดให้ติดมากับเข็มเขี่ยเชื้อปริมาณเล็กน้อย	(ภาพที่	6.9)

ภาพที่ 6.9	วิธีการแยกเนื้อเยื่อบริสุทธิ์จากดอกเห็ด
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	 3.	 เป ิดจุกขวดอาหารวุ ้นออก	 ลนปากขวดด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์เ พ่ือฆ ่าเช้ือ 

สอดเข็มเขี่ยเช้ือที่มี ช้ินส่วนของเนื้อเยื่อ	วางเนื้อเยื่อบนอาหารวุ ้น	ลนไฟฆ่าเชื้อที่ปากขวด 

ก่อนปิดจุกขวด	(ภาพที่	6.10)

ภาพที่ 6.10	การย้ายเนื้อเยื่อลงเลี้ยงในขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ

	 4.	น�าขวดอาหารวุน้วางไว้ในทีม่ดืและอณุหภมูสูิง	เพ่ือช่วยให้เส้นใยเหด็เจริญได้เร็วขึน้ภายใน	

10-15	วัน	เม่ือเส้นใยเจริญเต็มอาหารวุ้นแล้ว	น�าไปขยายเชื้อในเมล็ดธัญพืชต่อไป	(หรืออาจจะถ่าย

เชือ้เหด็จากอาหารวุน้ขยายลงบนขวดอาหารวุน้หลาย	ๆ 	ขวดกไ็ด้)	หากพบเชือ้รา	หรือเชือ้แบคทเีรีย

ขึ้นภายในขวด	ให้คัดแยกออกไปท�าลาย	(ภาพที่	6.11)
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ภาพที่ 6.11 ลักษณะของเส้นใยเห็ดที่เจริญเต็มอาหารวุ้น	(ซ้าย)	

และการปนเปื้อนในหัวเชื้อเห็ด	(ขวา)
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 2. การผลติหวัเชือ้เหด็ในเมลด็ธญัพชื ส�าหรบัวธิกีารทีจ่ะกล่าวถงึนี	้ได้ใช้ข้าวฟ่างเป็นเมลด็

ธัญพืชส�าหรับการผลิตหัวเชื้อ	ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้	คือ

	 1.	น�าเมล็ดข้าวฟ่างมาคัดเอาสิ่งเจือปนออก	แช่น�้าทิ้งไว้	1	คืน	(ภาพที่	6.12)	โดยเมล็ด 

ข้าวฟ่าง	1	กิโลกรัม	จะใช้บรรจุลงในขวดแบนได้ประมาณ	50	ขวด

ภาพที่ 6.12	การคัดและการแช่เมล็ดข้าวฟ่าง	
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	 2.	ต้มเมล็ดข้าวฟ่างใหบ้ริเวณรอบดา้นนอกของเมลด็สุก	(อยา่ให้สุกมากเกนิไป	เพราะวา่จะ

ท�าให้เส้นใยเจริญจับตัวกันแน่นเกินไป	ไม่สะดวกในการเขี่ยเชื้อไปยังก้อนเชื้อเห็ด)	(ภาพที่	6.13)

ภาพที่ 6.13	การต้มเมล็ดข้าวฟ่าง

	 3.	น�ามาผ่ึงให้แห้งพอหมาด	แล้วบรรจุลงในขวดกลมหรือแบน	(ภาพที่	6.14)	ให้มีความสูง

ประมาณ	2	ใน	3	ส่วนของขวด

ภาพที่ 6.14	การผึ่ง	(ซ้าย)	และการกรอกเมล็ดข้าวฟ่างลงในขวด	(ขวา)
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	 4.	ปิดปากขวดเมล็ดข้าวฟ่างด้วยจุกส�าลี	แล้วหุ้มด้วยกระดาษ	และน�าไปนึ่งด้วยหม้อนึ่ง

ความดนัเพือ่ฆ่าเชือ้	โดยใช้ความดนั	15	ปอนด์/ตารางนิว้	อณุหภมู	ิ121	องศาเซลเซียส	นาน	45	นาท	ี 

(ภาพที่	6.15)

  

           

 

ภาพที่ 6.15	การนึ่งฆ่าเชื้อขวดเมล็ดข้าวฟ่างในหม้อนึ่งความดัน	

	 5.	หลังจากเมล็ดข้าวฟ่างเย็นตัวลง	ให้เขย่าขวดเพื่อให้ความชื้นของเมล็ดในขวดกระจายตัว 

อย่างสม�่าเสมอ	(จะช่วยให้เส้นใยเห็ดเจริญเร็วขึ้น)
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	 6.	น�าเส้นใยเหด็จากขวดอาหารวุน้มาเขีย่เช้ือลงในขวดเมลด็ข้าวฟ่าง	โดยใช้เทคนคิปลอดเชือ้	 

(ภาพที่	6.16)	เส้นใยจะเจริญเต็มขวดเมล็ดข้าวฟ่างภายใน	2-3	สัปดาห์	แล้วน�าไปปลูกเชื้อในถุง 

ก้อนเชื้อต่อไป	(ภาพที่	6.17)

ภาพที่ 6.16	การเขี่ยเส้นใยเห็ดในอาหารวุ้นลงในขวดเมล็ดข้าวฟ่าง

ภาพที่ 6.17	การเจริญของเส้นใยเห็ดในขวดเมล็ดข้าวฟ่าง

 3. การผลิตก้อนเชื้อเห็ดจากขี้เลื่อย	(ภาพที่	6.18)	มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 1.	การเตรยีมวสัดเุพาะเหด็	โดยใช้ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพารา	(เพราะว่าเป็นไม้เนือ้อ่อนเหมาะส�าหรับ 

ใช้เป็นวัสดุเพาะมากที่สุด)	100	กิโลกรัม	ร�าละเอียด	5-8	กิโลกรัม	แคลเซียม	1	กิโลกรัม	น�้าตาล	 

1	กิโลกรัม	และปูนขาว	1	กิโลกรัม	มาผสมให้เข้ากัน	จากนั้นเพิ่มความชื้นในวัสดุเพาะ	โดยการเติม 

น�้าสะอาดลงไปให้มีความชื้นประมาณ	65-70	เปอร์เซ็นต์
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	 2.	บรรจุวัสดุเพาะลงในถุงพลาสติกขนาด	6.5x12.5	นิ้ว	ให้มีน�้าหนักประมาณ	800-1,000	

กรัมต่อถุง	อัดให้แน่น	รวบปากถุง	สวมคอขวดพลาสติกลงไป	และดึงปากพับลงรัดด้วยยางรัด	 

ปิดด้วยจุกส�าลี	หรือครอบด้วยจุกพลาสติก

	 3.	นึ่งฆ่าเชื้อถุงพลาสติกในหม้อนึ่งด้วยความร้อน	98-100	องศาเซลเซียส	ถ้าใช้ถังน�้ามัน	

200	ลิตร	เป็นหม้อนึ่ง	สามารถบรรจุก้อนเห็ดได้ประมาณ	96-100	ก้อน	จับเวลาเมื่อมีไอน�้าพุ่งออก

มาจากถังใช้เวลานึ่ง	2-3	ชั่วโมง	หรือถ้าใช้ถังนึ่งที่ประกอบเองด้วยเหล็กแผ่นสามารถบรรจุก้อนเชื้อ 

ได้ประมาณ	500-2,000	ถุง		โดยจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ	4-6	ชั่วโมง	เมื่อนึ่งเสร็จแล้วให้น�า 

ก้อนเชื้อเข้าโรงปลูกเชื้อ

	 4.	การปลูกเชื้อเห็ดลงในก้อนอาหาร	โดยน�าหัวเชื้อในขวดเมล็ดธัญพืชท่ีเส้นใยเดินเต็มขวด

มาเคาะ	หรอืแคะด้วยเหลก็ให้เชือ้เหด็แตกร่วน	เปิดปากถงุทีม่จุีกส�าลีหรือจุกพลาสติกออก	กรอกหวั

เชื้อลงในถุงก้อนเห็ดประมาณ	20-30	เมล็ดต่อถุง	ซึ่งหัวเชื้อ	1	ขวดสามารถปลูกเชื้อลงในถุงก้อนเห็ด

ได้	30-50	ถุง	จากนั้นปิดด้วยจุกส�าลีหรือจุกพลาสติกอันใหม่	ปิดด้วยกระดาษ	แล้วรัดด้วยยางรัด

	 5.	น�าก้อนเชือ้เหด็เข้าโรงบ่มทีไ่ม่มคีวามชืน้	วางตามแนวต้ังหรือแนวนอน	เพ่ือให้เส้นใยเจริญ

ภายในก้อนเชื้อ	ซึ่งใช้เวลาประมาณ	20-35	วัน

	 6.	เมือ่บ่มเส้นใยเหด็เจรญิเตม็ถงุแล้ว	ให้ย้ายไปในโรงเรือนเปิดดอก	โดยวางเรียงก้อนเชือ้เหด็

บนแผงเอยีงตามแนวนอน	สงูจากพืน้ขึน้ไป	15	เซนติเมตร	สามารถวางก้อนเชือ้เหด็ได้ประมาณ	150	

ก้อนต่อความยาวของแผงไม้	1	เมตร	และโรงเรือนเปิดดอกเห็ด	ขนาด	5x12	เมตร	สามารถวางก้อน

เห็ดได้ประมาณ	6,600	ก้อน	จากนั้นให้ดึงกระดาษที่ปิดปากถุงออก

	 ส�าหรับการป้องกันก�าจัดโรคและแมลงศัตรูเห็ดนั้น	หลังจากน�าก้อนเชื้อเห็ดเข้าโรงเรือน 

เปิดดอก	หมัน่ตรวจสอบดโูรคและแมลง	หากพบเช้ือราชนดิอืน่	หรอืแมลงเช่น	ไรต่าง	ๆ 	ให้น�าก้อนเหด็ 

ออกจากโรงเรือนน�าไปท�าลายทันที	และใช้กับดักกาวเหนียว	หรือพ่นน�้าหมักสมุนไพร	เช่น	น�้าส้ม

ควันไม้	และสารสกัดสะเดา	เพื่อป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูเห็ดในโรงเปิดดอกและบริเวณรอบ	ๆ 	 

อย่างสม�่าเสมอ
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 4. การเปิดดอกและการเกบ็เกีย่ว ในระหว่างข้ันตอนดังกล่าวนี	้มวีธิกีารปฏิบติัและการดูแล

รักษาดังต่อไปนี้		

	 1.	เมื่อดึงกระดาษออกจากปากถุงแล้ว	จะมีดอกเห็ดเล็ก	ๆ 	สีขาวโผล่ออกมา	(ภาพท่ี	6.19	

บนซ้าย)	ในระยะแรกจะมีการสเปรย์น�้าเป็นละอองฝอยเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนให้

ได้ประมาณ	80	เปอร์เซ็นต์	วันละ	2	ครั้ง	ในช่วงเช้าและเย็น	เห็ดจะมีการพัฒนาขยายขนาดของดอก	

และเปลี่ยนสีเป็นสีน�้าตาลบริเวณตรงกลางดอกเห็ด

	 2.	เมื่อดอกเห็ดมีอายุ	15	วันข้ึนไป	(ภาพที่	6.19	บนขวาและล่างซ้าย)	จะเปล่ียนสีเป็น 

สนี�า้ตาลจากกลางดอกมาจนถงึขอบดอกเหด็	ระยะนีต้้องเปลีย่นวธิใีห้น�า้จากแบบละอองฝอยเป็นการ

รดน�า้ทีพ่ืน้โรงเรือนให้ชืน้พอหมาด	ดอกเหด็จะมกีารปล่อยสปอร์สีน�า้ตาลแดงออกมาจากใต้หมวกเหด็	

และอาจจะตกบนดอกเห็ดด้วยและจะเคลือบสะสมบนดอกหนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ

	 3.	การเก็บสปอร์เห็ด	เม่ือมีสปอร์เกาะติดบนดอกเห็ดในปริมาณมากแล้ว	โดยใช้แปรงปัด	

(หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเก็บสปอร์ก็ได้)	ปกติแล้วจะเก็บสปอร์ได้	3-4	คร้ัง	กรณีที่จะใช้ประโยชน์จาก

สปอร์	ต้องท�าให้สปอร์นั้นแตกเสียก่อน	โดยใช้เครื่องมือกะเทาะสปอร์

	 4.	เมื่อดอกเห็ดมีการขยายตัวเต็มที่	ซึ่งมีความกว้างประมาณ	9	เซนติเมตร	โดยต้ังแต่ 

เริ่มออกดอกจนสามารถเก็บเกี่ยวได้จะใช้เวลาประมาณ	45-50	วัน	(ภาพที่	6.19	ล่างขวา)	หรือใช้วิธี

สังเกตบริเวณขอบหมวกเห็ดจะเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลเข้มทั้งดอก

 5.	เมื่อดอกเห็ดเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลเข้มท้ังดอกเป็นช่วงท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยว	ให้ดึง

ดอกเห็ดออกจากถุงก้อนเชื้อโดยการจับและหมุนดึงออก	(ภาพท่ี	6.20)	มีน�้าหนักดอกเห็ดประมาณ	

35-40	กรัมต่อถุง
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	 													การผสมวัสดุเพาะเห็ด																การบรรจุวัสดุเพาะลงในถุงพลาสติก

																						การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเห็ดในหม้อนึ่ง								การปลูกเชื้อเห็ดลงในก้อนอาหาร

																										การบ่มเส้นใยเห็ดบนชั้นใน											การเรียงก้อนเชื้อเห็ดในโรงเปิดดอก

การเปิดดอกเห็ด

ภาพที่ 6.18 การเพาะเห็ดหลินจือ
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	 	 			เริ่มออกดอก	 	 	 			 						 อายุ	15	วัน

  

	 	 อายุ	20	วัน	 	 			 				 											อาย	ุ50	วัน

ภาพที่ 6.19 ลักษณะของดอกเห็ดหลินจืออายุต่าง	ๆ 	กัน
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ภาพที่ 6.20 การเก็บเกี่ยวดอกเห็ด

 5. การท�าแห้งผลิตผล (ภาพที่	6.21) มีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้	

	 1.	ตัดส่วนที่เป็นก้านเห็ดออกทิ้ง	และน�าดอกเห็ดไปล้างในน�้าสะอาดทิ้งสะเด็ดน�้า	หั่นดอก

เห็ดเป็นชิ้นบาง	ๆ 	มีความหนา	2-3		มิลลิเมตร	โดยหั่นตามขวางของดอก

	 2.	เมื่อหั่นดอกเห็ดเสร็จแล้วน�าไปลดความชื้นทันที	ถ้าทิ้งดอกเห็ดไว้จะมีคราบสีขาวเกิด

ขึ้นบนเห็ดได้		โดยการน�าไปตากแดดแล้วน�าเข้าตู้อบ	ซ่ึงจะเร่ิมอบดอกเห็ดที่อุณหภูมิ	45	องศา

เซลเซียส	เป็นเวลา	3	ชัว่โมง		แล้วเพิม่อณุหภมูเิป็น	55	องศาเซลเซยีส	เป็นเวลา	3	ชัว่โมง	และสดุท้าย

อบที่อุณหภูมิ	67-70	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	3	ชั่วโมง	ในช่วงอุณหภูมินี้จะท�าให้เห็ดมีกล่ินหอมข้ึน	

เนื่องจากน�้ามันในเนื้อเยื่อเห็ดมีการแตกตัว	ซึ่งดอกเห็ดสดน�้าหนัก	3.7	กิโลกรัม	อบแห้งแล้วจะได้ 

ดอกเห็ดแห้งน�้าหนัก	1	กิโลกรัม

	 3.	น�าไปบรรจใุนกล่องพลาสตกิหรอืถงุพลาสตกิหรอืบรรจภุณัฑ์อืน่	เพือ่เกบ็รกัษาไว้บรโิภค

หรือจ�าหน่ายต่อไป
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																การล้างท�าความสะอาดดอกเห็ด			 											ตัดแต่งก้านโคนเห็ด	 	

			 	 การหั่นดอกเห็ด	 		 	 		 		เครื่องอบแห้ง

	 	 เห็ดที่อบแห้งแล้ว		 	 					 การบรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 6.21	การท�าแห้งเห็ดหลินจือ
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การผลิตสปอร์เห็ดหลินจือ

 การเก็บสปอร์เห็ดหลินจือ
	 หลังจากการเกิดดอกเห็ดในถุงก้อนแล้ว	อายุประมาณ	20	วัน	ดอกเห็ดหลินจือจะเริ่ม 
มกีารปลดปล่อยสปอร์ออกจากใต้หมวกเหด็เป็นละอองเลก็	ๆ 	สนี�า้ตาล	(ภาพที	่6.22)	และการปลดปล่อย 
จะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนตามอายุ	ซึ่งใช้เวลาการเจริญของดอกประมาณ	45	วัน	ก็จะแก่เต็มท่ี	 
การเก็บสปอร์	ท�าโดยการใช้แปรงปัดลงในภาชนะ	(เช่น	ขันอะลูมิเนียม)	โดยจะท�าการเก็บทุก	ๆ 	 
5-7	วนั	หลังการปล่อยสปอร์	รวมแล้ว	3-4	ครัง้	น�าสปอร์เหด็ทีเ่กบ็ได้เข้าตูอ้บลมร้อนเพือ่ลดความชืน้
ที่อุณหภูมิ	67-70	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	2-3	ชั่วโมง	(ภาพที่	6.23)	และเก็บรักษาในภาชนะที่ปิด
มิดชิด	เพื่อรอการตีสปอร์ให้แตกต่อไป

ภาพที่ 6.22	ดอกเห็ดหลินจือที่อยู่ในช่วงปล่อยสปอร์
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ภาพที่ 6.23	การอบสปอร์เห็ดด้วยเครื่องอบแห้ง

 ขั้นตอนการตีสปอร์เห็ดหลินจือ 

	 น�าสปอร์เห็ดหลินจือมาท�าให้เปลือกหุ้มสปอร์แตกตัวด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	โดยใช ้

เครื่องบดผงขนาดไมโคร	ซื่งตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยถังบด	เครื่องสั่นสะเทือน	ฐานเครื่อง	 

และเครื่องเก็บเสียง	โดยมีหลักการท�างานของเครื่องคือ	วัตถุดิบจะอยู่ในถังบดผสม	และจะมีแท่ง

บดที่ใช้ในการบดอยู่ในสภาพสั่นสะเทือน	เครื่องจะท�าการบดตัววัตถุดิบออกมาเป็นผง	โดยตัวถังบด 

จะมี	water-jacket	เป็นตัวช่วยในการระบายความร้อน	ซึ่งตัว	water-jacket	จะเชื่อมอยู่กับท่อทาง

เดินน�้าเข้าและออกของเครื่องควบคุมความเย็น	และมีปั๊มคอยหมุนเวียนน�้าเพ่ือควบคุมอุณหภูม	ิ 

โดยสปริงของเครื่องจะหุ้มด้วยฉนวนท่ีมีฟังก์ชั่นช่วยในการสั่นสะเทือน	เครื่องเก็บเสียงจะมีฟังก์ชั่น 

ในการช่วยลดเสียงอีกด้วย	นอกจากนี้	ตัวถังบดและแท่งบดของเครื่องนี้ท�ามาจากสแตนเลสที ่

เหมาะส�าหรับใช้ในทางการแพทย์	ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสนิม	(ภาพที่	6.24)

 การเก็บรักษาสปอร์เห็ดหลินจือ

	 สปอร์เห็ดหลินจือที่ผ่านกระบวนการตีแตกแล้ว	จะน�าไปบรรจุแบบสุญญากาศในซอง

อะลูมิเนียมฟอยล์	(ภาพที่	6.24)	เพื่อเป็นการเก็บรักษาสปอร์เห็ดต่อไป
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	 	 	ลักษณะสปอร์ที่ยังไม่ได้ตี			 											การเตรียมสปอร์

	 	 										เครื่องตีสปอร์	 	 	 การตีสปอร์

		 	 											สปอร์ที่ตีแล้ว	 	 					การบรรจุสปอร์

ภาพที่ 6.24	การตีสปอร์เห็ดหลินจือ
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การบริโภคเห็ดหลินจือ

 1. ดอกเหด็หลนิจอือบแห้ง การบรโิภคดอกเหด็อบแห้งนัน้	สามารถบริโภคได้หลายวธิ	ีเช่น

 1.1	การต้ม	โดยการน�าเห็ดแห้ง	5	กรัม	ต้มกับน�้า	1	ลิตร	ด่ืมบ�ารุงร่างกายหรืออายุวัฒนะ	

หรือถ้าต้องการแบบเข้มข้นก็ใช้ดอกเห็ดแห้ง	10	กรัม	ต้มกับน�้า	2	ลิตร	เคี่ยวให้น�้าเหลือครึ่งลิตร	 

ใช้ดื่มส�าหรับผู้ที่มีโรคประจ�าตัว

	 1.2	การดองเหล้า	เหมาะส�าหรับคนที่ชอบดื่มเหล้าประจ�า	เพราะสรรพคุณทางยาในเห็ด

หลินจือ	สามารถบ�ารุงตับและร่างกายได้	โดยใช้เห็ดแห้ง	20-30	กรัม	ดองเหล้าขาว	1	ขวด	ดองทิ้งไว	้

15-20	วัน	ดื่มวันละไม่เกิน	50	มิลลิลิตร

	 1.3	การน�าเห็ดไปบดหรือบรรจุแคปซูล	วิธีการนี้จะได้สรรพคุณน้อยท่ีสุด	เนื่องจากสาร

ออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือจะต้องใช้ความร้อนช่วยในการสกัด	ดังนั้น	การน�าเห็ดมาบดแล้วรับประทาน	

ร่างกายจึงไม่ได้รับสารอาหารท่ีอยู่ในเห็ดหรือได้รับน้อยมาก	เพราะร่างกายคนเราอุณหภูมิเพียงแค่	

37	องศาเซลเซียส	เท่านั้น

 2. สปอร์เห็ดหลินจือ เป็นสปอร์ที่บรรจุในแคปซูล	การน�าสปอร์ของเห็ดหลินจือมาท�าให้ 

แตกตัวด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	(เครื่องตีสปอร์)	เพ่ือท�าให้เปลือกแข็งที่ห่อหุ้มสปอร์ไว้แตกออก	 

ซึ่งเป็นกรรมวิธีใหม่ในการสกัดสปอร์ของเห็ดหลินจือ	ท�าให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารที่อยู่

ภายในสปอร์ได้เตม็ท่ี	เพราะว่าหากเป็นสปอร์ท่ียงัไม่ได้แตกตวัร่างกายจะไม่สามารถดดูซมึสารอาหาร

หรือดูดซึมได้น้อยมาก

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ	

 เนือ่งจากเหด็หลนิจอืมสีรรพคณุในการรกัษาอาการเจ็บป่วยจากโรคต่าง	ๆ 	ได้หลายโรค	และ

ให้ผลในการรกัษาอยูใ่นระดบัดพีอควร	ดงันัน้	จงึได้รับความสนใจกนัมากและมกีารน�ามาวางขายอยู่

ในท้องตลาดทั่วไป		ทั้งในรูปของดอกเห็ดแห้ง	ดอกหั่นเป็นชิ้นบาง	ๆ 	สปอร์เห็ด	สารสกัดจากเห็ดที่ 

ท�าเป็นผงบรรจุแคปซูลหรืออัดเม็ด	ตลอดจนในรูปแบบอื่นเช่น	เครื่องดื่มจากน�้าเห็ดหลินจือ

	 ผูบ้รโิภคควรสงัเกตอย่างรอบคอบเมือ่จะซ้ือผลิตภณัฑ์	เพ่ือให้ได้เห็ดทีม่คีณุภาพ	สะอาด	และ

ปลอดภัย	ดังนี้
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 1. ดอกเหด็แห้ง ควรเลือกซือ้ดอกเหด็จากฟาร์มเพาะเล้ียง	องค์กรหรือสถาบนัทีเ่ป็นทีรั่บรอง	

จะได้เหด็สายพนัธุด์	ีมคีณุภาพทีส่ม�า่เสมอมากกว่าเห็ดทีเ่กบ็มาจากธรรมชาต	ิซึง่ไม่มกีารควบคมุพนัธุ์

และสิ่งแวดล้อมที่เห็ดเจริญเติบโตได้	รวมทั้งอาจมีสิ่งปนเปื้อนอื่น	ๆ 	ด้วย

 ควรเลือกดอกเห็ดที่ใหม่ไม่เก่าเก็บเกินไป	ดอกแห้งสนิท	เลือกดอกเห็ดที่เป็นดอกเดี่ยว

ลกัษณะคล้ายพัด	รปูร่างกลมมน	ไม่บิดเบีย้ว	ขอบหนาและไม่ผกุร่อน	ดอกมสีนี�า้ตาลหรอืน�า้ตาลแดง

สม�า่เสมอเป็นมนัเงา	ใต้ดอกสขีาวนวล	หรอืสเีหลอืงอ่อนหรอืแก่	ไม่มสีเีขยีวหรอืสดี�าจากการปนเป้ือน

ของเชื้อรา	และไม่มีร่องรอยจากการท�าลายของแมลง

 2. ดอกเห็ดที่หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ  ควรสังเกตสีของเนื้อเห็ดต้องสม�่าเสมอ	ไม่มีกล่ินอับช้ืน	 

ชิ้นเห็ดไม่มีร่องรอยแมลงท�าลาย	หรือมีเชื้อราท�าลาย	ชิ้นเห็ดไม่ผุกร่อนง่าย	เมื่อชิมจะมีรสขม	 

และควรบรรจุในภาชนะที่สะอาด

 3. แคปซูล	เห็ดที่บรรจุภายในแคปซูล	ควรเป็นสารสกัดของเห็ดหรือสปอร์เห็ดตีแตก	 

ไม่ควรซื้อแคปซูลท่ีบรรจุเห็ดดิบท่ีน�ามาบดเป็นผงละเอียด	เพราะว่าร่างกายจะไม่ได้รับประโยชน์

อะไรนอกจากกาก		เพราะร่างกายไม่สามารถสกัดสารออกฤทธิ์จากเนื้อเห็ดได้	และควรเลือกซื้อจาก

ผู้จ�าหน่ายหรือร้านค้าที่เชื่อถือได้	

 4. เห็ดในรูปอื่น ๆ  ได้แก่	น�้าเห็ดหลินจือกระป๋องพร้อมดื่ม	ชาผงส�าเร็จรูป	และกาแฟเห็ด	

ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากระบุส่วนประกอบ	แหล่งผลิตชัดเจน	และวันที่หมดอายุ
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การผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์

>>> 7

บทน�า

	 สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้ขนาดเล็กที่มีความต้องการจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ

ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม	่

และแหล่งทองเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็นบางพื้นที่ของประเทศไทย	เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีสีสันสดใส	

กลิ่นหอม	รสชาติ	อร่อย	อุดมไปด้วยวิตามินซี	และสารต้านอนุมูลอิสระ	อย่างไรก็ตาม	ในปัจจุบันใน

พื้นที่การผลิตสตรอว์เบอร์รีเพื่อการค้าส่วนใหญ่	เป็นการปลูกภายใต้ระบบเกษตรแบบเคมี	โดยใน

กระบวนการผลติไม่ค่อยค�านงึถึงความปลอดภยัของผูบ้รโิภคมากนกั	จนมคี�ากล่าวหนึง่ท่ีผูเ้ขยีนจ�าได้

มาเสมอว่า	“No	chemical	No	strawberry”	ซึ่งหมายความว่า	“ไม่มีสารเคมีก็ไม่มีสตรอว์เบอร์รี”	 

ซึง่เป็นค�ากล่าวทีท่�าให้ผูเ้ขียนมข้ีอสงสัยอยูว่่า	ถ้าหากไม่ใช้สารเคมเีลยในการปลกูสตรอว์เบอร์ร	ีจะได้ 

ผลิตผลที่มีลักษณะ	รสชาติ	และคุณภาพเป็นอย่างไรหรือว่าไม่ได้ผลผลิตเลย	จนกระทั่งได้มีโอกาส

ท�างานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์	และเริ่มต้นกับสตรอว์เบอร์รีที่ต้องการการดูแลรักษาและการดูแล

เอาใจใส่มาก	จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า	สตรอว์เบอร์รีสามารถท�าการผลิตได้และให้ผลผลิตได้ด ี

ในระบบเกษตรอินทรีย์	โดยจุดส�าคัญของการท�าพืชเกษตรอินทรีย์นั้นอยู่ท่ีการบ�ารุงรักษาท้ังก่อน	

ระหว่าง	และหลังปลูกจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวและจ�าหน่ายผลิตผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปรีดา	นาเทเวศน์
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	 สตรอว์เบอร์รไีด้ถูกน�ามาปลกูทดลองครัง้แรกในในประเทศไทยเม่ือปี	พ.ศ.	2515	เพือ่ต้องการ

ลดพื้นที่การปลูกฝิ่น	โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพันธุ์สตรอว์เบอร์รีท่ีน�าเข้า 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา	เพื่อให้น�ามาทดลองปลูกครั้งแรก	และหลังจากนั้นก็ได้มีการน�าสายพันธุ์

สตรอว์เบอร์รีจากต่างประเทศท่ีมีลักษณะดีมาปลูกทดสอบตามสถานีทดลองเกษตรที่สูงต่าง	ๆ	เพื่อ

หาสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย	พร้อมกับ 

การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีสูงปลูก	เพื่อลดพ้ืนที่ปลูกฝิ่น	และเพื่อเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่

ของเกษตรกรให้ดีขึ้น	(ชูพงษ์,	2530	,	ณรงค์ชัย,	2543,	2550)	

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

	 สตรอว์เบอร์รีเป็นพืชเขตกึ่งหนาวอยู่ในวงศ์	Fragaria	มีการกระจายตัวอยู่ตามธรรมชาติ 

ทั้งในเขตกึ่งร้อนในทวีป	เอเชีย	ยุโรป	อเมริกาเหนือและใต้	พืชในวงศ์นี้ถูกจ�าแนกออกเป็น	 

22	สกุล	ตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาและมีระดับจ�านวนโครโมโซมพ้ืนฐานต้ังแต่	2n=2x=14	ถึง	 

2n=10x=70	สตรอว์เบอร์รกีลุม่พนัธุป์ลกูเพือ่การค้าคอื	Fragaria x	ananassa	Duch.	(2n=8x=56)	 

ซึ่งเป ็นลูกผสมเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติระหว่าง	F.	chiloensis (L.)	Mill.	(2n=8x=56)	 

และ	F. virginiana	Mill.	(2n=8x=56)	(Darrow,	1966)	จัดอยูใ่นกลุ่มพืชท่ีมอีายหุลายปี	(Perennial	 

หรือ	Herbaceous)	มีลักษณะล�าต้นสั้นหนา	ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม	ใบเป็นใบแบบกลุ่ม 

ประกอบด้วยใบย่อยสามใบ	ใบแต่ละใบจะสลับกันเจริญเติบโต	โดยแทงใบอ่อนออกมาจากส่วนยอด 

ของเหง้า	(Crown)	มรีะบบรากแบบรากตืน้ท่ีแขง็แรง	ดอกเป็นดอกแบบช่อ	แต่ละช่อจะม	ี5-14	ดอก	 

ในหนึ่งรอบการออกดอกจะมีการแทงช่อดอกประมาณ	 4-7	 ช ่อ	 มีกลีบเล้ียง	 5	 กลีบ	 

และกลีบดอก	5	กลีบ	ผล	(Berry)	ตาดอกเจริญจากตายอด	ซ่ึงเกิดจากเหง้าที่เจริญขึ้นมาใหม่ 

เมื่อได้รับอุณหภูมิต�่ากว่า	15.0	องศาเซลเซียส	ร่วมกับช่วงแสงสั้น	(ต�่ากว่า	10	ชั่วโมง/วัน)	 

และมีผลเป็นแบบ	aggregate	fruit	มีเมล็ดอยู่ด้านนอกหรือเปลือกของผล	การขยายพันธุ์ส่วนใหญ่

จะใช้ไหล	(Runner)	ซึ่งเจริญจาก	stolon	หรือส่วนที่เจริญจากตาข้างด้านโคนของก้านใบ	เจริญ 

ในแนวราบเหนือดิน	โดยเจริญเมื่อมีช่วงแสงเกินกว่า	12	ชั่วโมงต่อวัน	สายพันธุ์ที่ไม่ตอบสนอง 

ต่อช่วงแสง	จะมีไหลน้อย
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พันธุ์สตรอว์เบอร์รี

	 สตรอว์เบอร์รีนับได้ว่าเป็นผลไม้ท่ีมีการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์	เพ่ือให้ได้พันธุ์ท่ีมีความ 

เหมาะสมกับพืน้ทีแ่ละระบบปลกูมากกว่าผลไม้ชนดิอืน่	ๆ 	และมกีารแสดงการตอบสนองต่ออณุหภมูิ

และความยาวของช่วงแสงแตกต่างกัน	จึงมีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ของสตรอว์เบอร์รี	ท�าให้มี

สตรอว์เบอร์รีพันธุ์ปลูกต่าง	ๆ 	เป็นจ�านวนมาก	ปัจจุบันแบ่งพันธุ์ปลูกสตรอว์เบอร์รีออกตามลักษณะ

นิสัยการออกดอกติดผลได้เป็น	3	กลุ่ม	คือ

	 1.	June	bearing	or	Spring	cropping	เป็นกลุ่มทีต่าดอกเร่ิมพัฒนาในฤดูใบไม้ร่วง	ทัง้ในช่วง

สภาพวนัสัน้	(ความยาววนัน้อยกว่า	14	ชัว่โมง)	หรอือุณหภมูติ�า่กว่า	16	องศาเซลเซียส	แต่ถ้าอณุหภมูิ

สูงกว่า 16	องศาเซลเซียส	ช่วงแสงวิกฤตส�าหรับการชักน�าตาดอก	คือ	ต�่ากว่า	8-12	ชั่วโมงต่อวัน	 

ขึ้นอยู่กับพันธุ์	และในสภาพวันยาวและอากาศอบอุ่นของฤดูร้อน	จะกระตุ้นให้สตรอว์เบอร์รีกลุ่ม

นี้มีการเจริญทางกิ่งใบและมีการสร้างไหล	ซึ่งพันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่ในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี	้

(Darrow,	1936)	

	 2.	Ever	bearing	สตรอว์เบอร์รีกลุ่มนี้ต้องการแสงวันยาวเกิน	12	ชั่วโมง	ซ่ึงมีลักษณะ 

คล้ายกับพืชวันยาว	(Long	day	plants)	และอุณหภูมิต�่ากว่า	16	องศาเซลเซียส	เพ่ือสามารถชักน�า

การเกิดตาดอก	ออกดอก	และติดผลได้หลายครั้งตลอดฤดูการเจริญเติบโต	แม้จะได้รับสภาพวันยาว 

ของฤดูร้อนก็ตาม	สตรอว์เบอร์รีกลุ่มนี้มีการสร้างไหลจ�านวนน้อยและไม่ค่อยนิยมปลูกในทาง 

การค้า	นิยมไม้ประดับหรือปลูกไว้รับประทานเองตามสวนหลังบ้าน	แม้ว่าไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง  

แต่ในสภาพที่อุณหภูมิสูงกว่า	21.0	องศาเซลเซียส	จะจ�ากัดการเจริญของดอก	สร้างดอก 

และไหลต่อเนื่องกัน	ท�าให้มีไหลน้อย	(Ito	and	Saito,	1962	,	Heide,	1977)	

	 3.	Day	neutral	plant	variety	สตรอว์เบอร์รีกลุ่มนีอ้อกดอกได้ทัง้สภาพวนัส้ันและวนัยาว	

เช่น	พันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงมาจากพันธุ์ที่ต้องการแสงวันยาว	(Ever	bearing)	และพันธุ์ที่ไม่ตอบ

สนองต่อช่วงวัน	โดยถ้าได้รับสภาพอากาศที่ไม่หนาวเกินไป	จะสามารถออกดอกติดผลได้ตลอดทั้งปี	

มีความแตกต่างจากกลุ่มที่ต้องการแสงวันยาวคือ	แม้ไม่ได้รับสภาพช่วงวันท่ีส้ันท่ีสุดในรอบปี	แต่ถ้า

อุณหภูมิส�าหรับการเจริญเติบโตยังเหมาะสมอยู่	(18-21	องศาเซลเซียส)	สตรอว์เบอร์รีกลุ่มนี้จะไม่

ชะงักหรือหยุดการเจริญเติบโต	(Hancock	et al.,	1996)
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	 สายพนัธุท่ี์น�ามาปลูกในประเทศไทยและปลกูเพือ่การค้าทัว่โลก	ส่วนใหญ่เป็นประเภทวนัสัน้	 

(Short	day)	ที่ต้องการอุณหภูมิต�่า	(อุณหภูมิระหว่าง	16-25	องศาเซลเซียส)	ซ่ึงขั้นตอนการผลิต 

สตรอว์เบอร์รีนั้นแบ่งออกเป็น	2	ขั้นตอนหลัก	คือ	การผลิตไหลและการผลิตผลสด	โดยมีวงรอบ

ในการผลิตในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันตามความต้องการสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

ทางด้านล�าต้นและการสืบพันธุ์	(ภาพที่	7.1)	ดังนี้

ภาพที่ 7.1	วงรอบการผลิตสตรอว์เบอร์รีและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

การผลิตไหล

 ไหลเป็นส่วนที่น�ามาขยายพันธุ์เพื่อใช้ส�าหรับการผลิตผลสด	โดยปกติแล้วการผลิตไหล 

ต้องท�าบนพื้นที่สูงท่ีมีความสูงตั้งแต่	1,000	เมตร	เหนือระดับน�้าทะเลขึ้นไป	เพื่อให้ไหลได้รับ 

ความหนาวเย็นท่ีเพียงพอต่อการชักน�าตาดอก	เกษตรกรจะท�าการเตรียมต้นแม่พันธุ์ส�าหรับใช ้

เพื่อการผลิตไหลในช่วงเดือนธันวาคมด้วยการปักช�าต้นแม่ไว้ในแปลง	(ภาพที่	7.2)	หรือปลูกเตรียม

ต้นแม่ไว้ในกระถางขนาด	1.5	นิ้ว	จนถึงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้ได้รับอากาศหนาวเย็นที่เพียงพอ	 

หากสตรอว์เบอร์รีต้นแม่พันธุ์ได้รับอากาศเย็นไม่เพียงพอ	จะส่งผลให้การออกไหลน้อยลงหรือ 

ไม่ออก	อย่างไรกต็าม	เพือ่ให้การผลติไหลมคีณุภาพทีด่แีละป้องกันการกลายพนัธุห์รอืการติดเช้ือไวรสั	 

ต้นแม่พนัธุค์วรมาจากห้องปฏบิตักิารเพาะเนือ้เยือ่พืชท่ีมมีาตรฐานและมกีารทดสอบการติดเชือ้ไวรัส
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เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปลอดเชื้อ	(Free	virus)	จากนั้นท�าการคัดเลือกต้นให้ตรงตามลักษณะของพันธุ์	

เนื่องจากต้นที่มาจากการเพาะเนื้อเยื่อสตรอว์เบอร์รี	มักมีต้นที่เกิดจาก	somaclonal	variation	 

อยูบ่างส่วน	ท�าให้เกดิลกัษณะทีผ่ดิเพีย้นไปจากต้นปกติ	ต้นทีอ่อกจากขวดและผ่านการคดัเลือกแล้ว

มกัเรียกว่ารุน่	G0	แล้วท�าการอนบุาลต้นคดัเลอืกไว้ในโรงเรอืน	และเมือ่ต้น	G0	แทงไหล	(G1)	ออกมา

จงึท�าการขยายไหล	แล้วน�า	G1	ไปปลกูส�าหรบัการผลติไหลรุ่น	G2	เพือ่ให้เกษตรกรผูผ้ลติไหลส�าหรบั

การผลติผลสดน�าไปขยายพนัธ์ุเพือ่ผลิตไหลต่อไป	การผลติไหลนิยมกระท�ากนัในช่วงเดอืนเมษายนถงึ

กันยายน	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้

ภาพที่ 7.2	แปลงปักช�าต้นแม่พันธุ์สตรอว์เบอร์รีส�าหรับการผลิตไหล

 การผลิตไหลบนแปลงดิน

 ท�าการปรับปรุงสภาพดินส�าหรับแปลงผลิตไหลสตรอว์เบอร์รี	โดยการหว่านเมล็ดปอเทือง

ท้ิงไว้ประมาณ	45-60	วนั	หรอืจนกระทัง่ดอกบานแล้วไถกลบเป็นพชืปุย๋สด	เพือ่เพิม่อนิทรย์ีวตัถแุละ

ปรมิาณแร่ธาตอุาหาร	โดยเฉพาะอย่างยิง่ไนโตรเจนให้กบัดิน	หลงัจากนัน้ท�าการเตรยีมแปลงปลกูต้น

แม่พนัธุส์�าหรบัผลติไหล	โดยท�าแปลงปลกูขนาด	0.5	x	1.0	เมตร	ใส่ปุย๋มลูไก่ผสมแกลบในอตัรา	2,500	

กโิลกรมัต่อไร่	หรอืมลูไก่อดัเมด็ในอตัรา	500	กโิลกรมัต่อไร่	ร่วมกบัปุย๋อนิทรย์ีทางการค้าหรอืปุย๋คอก 

ในอัตรา	1,000	กิโลกรัมต่อไร่	โดยใส่รองพื้นลงบนกลางแปลงลึกประมาณ	15-20	เซนติเมตร	 

แล้วฝังกลบด้วยดนิและติดตัง้เทปน�า้หยด	หรอืตดิตัง้ร่วมกบัระบบน�า้แบบสปริงเกอร์	ข้อควรระวงัการวาง

เทปน�า้หยดคอื	หากน�า้ไม่สะอาดพอมเีศษดนิตะกอนจะท�าให้เทปน�้าหยดอุดตันได้	จากนั้นคลุมแปลง
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ด้วยใบตองตงึหรอืพลาสติก	และปลูกต้นแม่พันธุล์งในแปลง	โดยช่วง	7-10	วนัแรก	ท�าการให้น�า้แบบ 

สปริงเกอร์ทุกวัน	ๆ 	ละ	4	ครั้ง	ๆ 	ละ	10-15	นาที	จนกระทั่งต้นแม่พันธุ์เริ่มฟื้นตัว	โดยสังเกตจาก 

ใบอ่อนที่แทงขึ้นมาใหม่	ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนซ่ึงจะมีช่วงแสงของวันยาว	(14	ชั่วโมงต่อวัน)	 

และอุณหภูมิในเวลากลางวันเฉลี่ย	30	องศาเซลเซียส	จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ 

เจริญเติบโตทางด้านล�าต้นของสตรอว์เบอร์รีเพื่อการผลิตไหล	โดยสามารถเริ่มตวงไหลได้ไปจนถึง

เดือนกันยายน	วัสดุท่ีน�ามาท�าเป็นวัสดุส�าหรับการตวงไหล	คือ	หน้าดินผสมกับขุยมะพร้าวหรือ 

ปุ๋ยหมักในอัตราส่วน	2:1	ผสมให้เข้ากันแล้วกรอกใส่ถุงพลาสติกใสขนาด	1	นิ้ว	(ภาพ	7.3)	เพื่อให้

ขนส่งไปยงัแปลงผลติไหลได้สะดวก	ส�าหรบัการให้ปุย๋นัน้สามารถให้ปุย๋มลูไก่อดัเม็ดในอตัรา	10	กรมั

ต่อต้น	หรอืมลูไก่ผสมแกลบทีผ่่านการหมกัมาอย่างดีแล้วในอตัรา	1	ก�ามอืต่อต้นต่อเดือน	ร่วมกับการ

ให้ปุย๋น�า้อินทรีย์ทีไ่ด้มาจากการหมกัมลูไก่	มลูค้างคาว	และมลูววั	หรอืปุย๋น�า้หมกัปลา	ในอตัรา	1:1:1	

ร่วมกับเชื้อ	พด.2	หมักทิ้งไว้นานอย่างน้อย	3	เดือน	ในอัตรา	50	มิลลิลิตรต่อน�้า	20	ลิตร	ราดลงดิน

หรือปล่อยตามเทปน�้าหยดทุกวัน	ๆ 	ละ	1-2	ครั้ง	ไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนหรือสิ้นสุดการผลิตไหล

ภาพท่ี 7.3	การผลติไหลบนแปลงดนิ	(บน)	ถงุดินส�าหรบัตวงไหล	(ล่างซ้าย)	และการตวงไหล	(ล่างขวา)
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 การผลิตไหลแบบไม่ใช้ดิน

		 ปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตสตรอว์เบอร์รีหลายรายประสบปัญหาของการแพร่ระบาดโรค 

ทางดินและด้วงดินที่เข้าไปกัดท�าลายต้นแม่พันธุ์	ผู้เขียนได้พัฒนาวิธีการผลิตไหลสตรอว์เบอร์รี

อนิทรย์ีแบบไม่ใช้ดนิ	โดยใช้โต๊ะปลกูยกสงูด้วยไม้ไผ่หรอืเหลก็ขนาด	1.2	เมตร	กว้างและลกึ	0.3	เมตร	 

(ภาพที่ 	7.4)	รองพื้นโต ๊ะปลูกด ้วยพลาสติกใสความหนา	100	ไมโครเมตร	และรองทับ 

ด้วยผ้าใยสังเคราะห์สปันบอนด์	ใช้เศษวัสดุอินทรีย์	เช่น	แกลบหมักหรือขุยมะพร้าวน�ามาผสม 

กบัมลูไก่อดัเม็ดและปุ๋ยอนิทรย์ีในอตัราส่วน	1:2	ส่วน	ใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาผสมคลกุเคล้าให้เข้ากนั	 

รดน�้าให้ชุ่มแล้วปลูกต้นแม่พันธุ์ลงบนโต๊ะปลูกแบบแถวเด่ียวระยะห่างระหว่างต้น	30	เซนติเมตร	

หลังจากน้ันประมาณ	45	วัน	ต้นสตรอว์เบอร์รีจะเริ่มแตกกอใหม่พร้อมทั้งสร้างใบมากขึ้น	ใส่ปุ๋ยมูล

ค้างคาวร่วมกบัปุ๋ยมลูไก่อัดเมด็	(1:1	w/w)	ในอัตรา	10	กรมัต่อต้นทุก	ๆ 	20	วนั	ร่วมกบัการรดด้วยปุย๋

น�้าอินทรีย์เช่นเดียวกับการปลูกแบบใช้ดิน	จนกระทั่งต้นแม่พันธุ์เริ่มมีไหลแทงออกมา	จึงท�าการตวง

ไหลด้วยกระถางขนาดพลาสตกิหรอืถงุพลาสติกบรรจขุุยมะพร้าวขนาด	1.5	นิว้	การตวงไหลของการ

ผลิตทัง้สองระบบนี้ท�าไดจ้นกระทัง่ถึงต้นเดือนกันยายน	จากนัน้ตดัตน้ลกูไหลออกจากต้นแม่แล้วน�า

ไปปลกูลงแปลงเพ่ือให้ผลติผลสดต่อไป	เพือ่ให้ต้นลกูไหลสามารถสร้างตาดอกได้อย่างเตม็ที	่ก่อนทีจ่ะ

ท�าการตดัลกูไหลออกจากต้นแม่พนัธ์ุ	ควรงดการให้ปุย๋ทกุชนดิเพือ่เป็นการควบคมุอตัรา	C/N	ในต้น	

และมีการสะสมแป้งในต้นสูงขึ้น	ถ้าท�าการผลิตไหลบนพื้นที่สูงระหว่างเดือนสิงหาคม	ซึ่งมีอุณหภูมิ

กลางคืนเฉลี่ย	18	องศาเซลเซียส	และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งวันอยู่ในช่วง	25-28	องศาเซลเซียส	ตลอดจน

มีช่วงแสงของวันเริ่มสั้นลง	(12	ชั่วโมง)	จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการชักน�าตาดอก	ท�าให ้

สตรอว ์ เบอร ์รีออกดอกติดผลหลังจากท่ีน�าไปปลูกลงแปลงในช ่วงกลางเดือนกันยายน 

และมีเจริญเติบโตไปจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งตรงกับช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น	ต้นสตรอว์เบอร์รี 

จะเริ่มทยอยออกดอก	และให้ผลิตผลได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม

141



การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

ภาพที่ 7.4	การผลิตไหลแบบไม่ใช้ดินแบบยกสูงบนโต๊ะปลูกไม้ไผ่	(ซ้าย)	และการตวงไหล	(ขวา)

การจัดการธาตุอาหาร

	 ในการผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์นั้น	นอกจากพันธุกรรม	สภาพแวดล้อม	สภาพดิน	และน�้า 

ทีเ่ป็นปัจจยัส�าคญัต่อการเจรญิเตบิโตของพชืแล้วนัน้	การจดัการธาตอุาหารหลกั	(Macro-elements)	

และธาตอุาหารรอง	(Micro-elements)	มคีวามจ�าเป็นอย่างมากต่อการเจรญิเตบิโตของต้น	คณุภาพ

ผลิตผล	และปริมาณผลผลิต	ดินเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการปลูกพืช	เนื่องจากเป็นที่ยึดของรากพืช	 

เป็นแหล่งของน�้า	ธาตุอาหาร	และออกซิเจนส�าหรับการเจริญเติบโตของพืช	ความอุดมสมบูรณ ์

ของดนิเป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการท�าเกษตรอนิทรย์ี	เนือ่งจากพชืไม่สามารถเจรญิได้ในสภาพดนิทีข่าด 

หรือมีอาหารไม่พอเพียง	การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน	โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 

เพือ่ทดแทนธาตอุาหารท่ีพชืดูดไปใช้	การถูกชะล้าง	และเส่ือมสลายไป	ตลอดจนในการปลูกพชืระบบ

เกษตรอินทรีย์	ไม่อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยเคมี	การจัดการแหล่งธาตุอาหารเพื่อใช้ในการปลูกสตรอว์เบอร์ร ี

เพื่อให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลิตผลที่ดีจึงมีความส�าคัญมาก	ดินที่เหมาะสมส�าหรับ 

การปลกูสตรอว์เบอร์รคีอื	ดนิร่วนปนทราย	เพราะว่าสตรอว์เบอร์รต้ีองการสภาพดินทีม่กีารระบายน�า้ดี	 

ก่อนการเพาะปลูกควรตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อน	เพ่ือให้สามารถประเมินระดับ

ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน	และท�าการปรับปรุงหรือจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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ระดับของฟอสฟอรัส	(P)	และโพแทสเซียม	(K)	ซ่ึงมีความส�าคัญต่อการออกดอกและให้ผลิตผล 

ของสตรอว์เบอร์รี	การเพิ่มธาตุอาหารให้กับสตรอว์เบอร์รีในระบบเกษตรอินทรีย์นั้น	ท�าโดยการให้

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการย่อยสลายแล้วหรือสารละลายปุ๋ยน�้าชีวภาพในช่วงฤดูกาลปลูก	นอกจากการ

ตรวจวิเคราะห์ดินแล้ว	การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบสตรอว์เบอร์รีควรท�าควบคู่กันไปด้วยใน

ฤดกูาลผลติ	เพราะว่าจะท�าให้ทราบปัญหาและหาวธิกีารแก้ปัญหาท่ีเกดิขึน้ในระหว่างการเพาะปลกู	 

ซ่ึงผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบสตรอว์เบอร์รีสามารถบ่งบอกการขาด	การเกินหรือเพียงพอต่อ

ความต้องการของสตรอว์เบอร์รีในช่วงการเพาะปลูกได้	(ตารางที่	7.1)

ตารางท่ี 7.1			ความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบท่ีอยู่ในระดับท่ีขาด	เพียงพอ	และเกินส�าหรับ 

	 								การปลูกสตรอว์เบอร์รี

ธาตุอาหาร
ความเข้มข้นของธาตุอาหาร

ขาด เพียงพอ เกิน

ไนโตรเจน	(%N)

ฟอสฟอรัส	(%P)

โพแทสเซียม	(%K)

แคลเซียม	(%Ca)

แมกนีเซียม	(%Mg)

ก�ามะถัน	(%S)

โบรอน	(ppm	B)

เหล็ก	(ppm	Fe)

แมงกานีส	(ppm	Mn)

ตะกั่ว	(ppm	Pb)

สังกะสี	(ppm	Zn)

1.90

0.20

1.30

0.50

0.25

0.35

23.0

40.0

35.0

3.00

10.0

2.00-2.80

0.25-0.40

1.50-2.50

0.70-1.70

0.30-0.50

0.40-0.60

30-70

60-250

50-200

6-20

20-50

4.00

0.50

3.50

2.00

0.80

0.80

90

350

350

30

80

ที่มา:	Thomas	and	Bucien	(2014)
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	 การผลิตสตรอว์เบอร์รีในระบบอินทรีย์เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดธาตุหรือการเป็นพิษของ 

ธาตุอาหาร	ผู้ปลูกต้องให้ความใส่ใจต่อผลการวิเคราะห์ดิน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุโพแทสเซียม	

ฟอสฟอรัส	แมกนีเซียม	แคลเซียม	และโบรอน	การเพิ่มโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสในดินก่อนการ

ปลูกสตรอว์เบอร์รีไม่ค่อยเป็นที่นิยม	ยกเว้นดินท่ีปลูกนั้นเป็นดินทราย	อย่างไรก็ตาม	สตรอว์เบอร์รี

เป็นพืชที่ต้องการโพแทสเซียมในปริมาณค่อนข้างสูง	ฉะนั้นก่อนปลูกต้องมั่นใจว่ามีโพแทสเซียมใน

ดินเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช	ในช่วงฤดูฝน	ปริมาณสูงสุดของโพแทสเซียมสามารถให้ได้ถึง	

18	กิโลกรมัต่อไร่	ส�าหรบัปรมิาณทีเ่หมาะสมในการให้	ขึน้อยูก่บัวตัถดิุบทีเ่ป็นแหล่งของโพแทสเซยีม	

เช่น	แร่หนิโพแทสเซยีมซลัเฟต	(ตารางที	่7.2)	และต้องระมดัระวงัไม่ให้สดัส่วนของ	K/Mg	มค่ีาเกนิ	4	 

เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแมกนีเซียม	ซึ่งพบว่ามักเกิดข้ึนในการปลูกสตรอว์เบอร์รี	การขาดแมกนีเซียม

เกดิขึน้ได้จากค่า	pH	ของดนิไม่เหมาะสม	(ค่า	pH	ของดินทีเ่หมาะสมส�าหรบัสตรอว์เบอร์ร	ีคอื	6.0-6.6)

และมีปริมาณโพแทสเซียมสูงเกินไป	ถ้าพบว่าขาด	ให้เติมแมกนีเซียมซัลเฟต	1.8-7.2	กิโลกรัมต่อไร	่

ส�าหรับฟอสฟอรัส	เป็นธาตุอาหารที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของสตรอว์เบอร์รี 

ในระยะการย้ายปลูกน้อยมาก	ส่วนธาตุอาหารที่มีผลต่อคุณภาพและผลผลิตมากคือ	ไนโตรเจน	 

การให้ปุ๋ยไนโตรเจนกับสตรอว์เบอร์รีในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรผู้ปลูกเป็น

อย่างมาก	เน่ืองจากไม่ทราบการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์วัตถุในดินได้

แน่ชัด	ท�าให้บางครั้งมีอัตราท่ีสูงเกินความต้องการของสตรอว์เบอร์รี	ส่งผลให้สตรอว์เบอร์รีมีการ

เจริญเติบโตทางใบมาก	ผลมีขนาดเล็ก	และปริมาณผลผลิตต�่า	เพื่อให้สตรอว์เบอร์รีสามารถสร้าง

ตาดอกได้ดีการให้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีไนโตรเจนสูงเช่น	ปุ๋ยมูลไก่	ปุ๋ยมูลค้างคาว	ปุ๋ยน�้าปลา	เลือดบด	หรือ

ขนไก่ป่น	(ตารางที่	7.2)	ควรใช้ในการปรับปรุงดินในช่วงการเตรียมแปลงปลูกอย่างน้อยหนึ่งเดือน	 

โดยแนวทางการให้ไนโตรเจนท่ีแท้จรงิต่อปีส�าหรบัสตรอว์เบอร์รนีัน้ควรอยูร่ะหว่าง	5.4-12.6	กโิลกรมั/ไร่	 

ดังแสดงในตารางที่	7.3	และต้องมีการเพิ่มไนโตรเจนให้สม�่าเสมอตามอายุของสตรอว์เบอร์รีใน 

ช่วงต่าง	ๆ 	(Thomas	and	Bucien,	2014)
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ตารางที่ 7.2 แหล่งไนโตรเจน	โพแทสเซียม	และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยอินทรีย์

แหล่งของปุ๋ยอินทรีย์/วัตถุอินทรีย์

น�้าหนักของปุ๋ย (กก.) ต่อไร่ที่ให้น�้าหนัก (กก.) 

ของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส(P
2
O

5
) และ

โพแทสเซียม (K
2
O) ต่อไร่

1.5 3.0 6.0 9.0 10.0

แหล่งของไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์						

			-	เลือดป่น	(13%	N)

			-	ถั่วเหลืองป่น	(6%x1.5*N,	2%	P,	

3%	K
2
O)

			-	ปลาป่น	(9%	N,	6%	P
2
O

5
)

			-	ขนสัตว์ปีก	(15%x1.5*)

150

500

220

200

310

1,000

220

400

460

1,500

670

600

620

2,000

890

800

770

2,500

1,100

1,000

แหล่งของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์						

			-	กระดูกป่น	(15%	P
2
O

5
)

			-	ร็อคฟอสเฟต	(30%	P
2
O

5
	x4*)

			-	ปลาป่น		(6%	P
2
O

5	
และ	9%N)

130

270

330

270

530

670

400

800

1,000

530

1,100

1,330

670

1,300

1,670

แหล่งของโพแทสเซยีมทีเ่ป็นประโยชน์						

			-	ขี้เถ้าละเอียด	(5%	K
2
O)

			-	โพแทสเซียมซัลเฟต	(30%	P
2
O

5
 

x4*)

400

40

800

80

1,200

120

1,600

160

2,000

200

ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Thomas	and	Bucien,	2014

	 *อัตราการใช้ของวัตถุดิบบางชนิดมีตัวคูณเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการย่อยสลายที่มีทั้ง 

ย่อยสลายและสลายได้ช้า
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ตารางที่ 7.3 แนวทางการให้ไนโตรเจนของสตรอว์เบอร์รีรายปี

อายุการปลูกพืช (ปี) ปริมาณไนโตรเจนที่แท้จริง 

(กิโลกรัม/ไร่)

ช่วงเวลาการใช้

0-0.5

0.6-1.0

1.0+									

5.4

5.4

12.6

5.4

ต้นมิถุนายน	(ผลิตไหล)

ต้นกันยายน	(ผลิตผลสด)

หลังจากสิ้นสุดการเพาะปลูก	(เมษายน)

ต้นกันยายน	(ผลิตผลสด)

ที่มา:	Thomas	and	Bucien	(2014)

     

ภาพที่ 7.5	ลักษณะของดอก	(ซ้าย)	และผล	(ขวา)	สตรอว์เบอร์รีอินทรีย์
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การปลูกสตรอว์เบอร์รี

	 การผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์นอกจากการเตรียมต้นไหลให้มีความพร้อมส�าหรับการ

ออกดอกแล้ว	การเตรยีมธาตอุาหารทีจ่�าเป็นส�าหรบัการเจรญิเตบิโตและให้ผลผลติระหว่างช่วงเดอืน

กันยายนถึงเดือนมีนาคมนั้นก็มีความส�าคัญเช่นเดียวกัน	โดยท่ัวไปเกษตรกรจะท�าการเตรียมแปลง

ปลูกแล้วในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและมีการบ�ารุงดินด้วยการหว่านปอเทืองแล้วไถกลบ	พร้อมทั้ง

ยกร่องแปลงและรองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักไส้เดือน	แล้วจึงท�าการวางระบบน�้า

หยดและคลุมด้วยพลาสติกหรือใบตองตึง	ส�าหรับชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ท่ีกล่าวมานี้	มีงานวิจัยจ�านวน

มากที่พบว่า	ช่วยให้สตรอว์เบอร์รีมีการเจริญเติบโต	ออกดอก	ติดผลท่ีมีคุณภาพดีและมีปริมาณ 

สงูกว่าการใช้ปุย๋เคมี	อาจเนือ่งจากมส่ีวนประกอบของธาตอุาหารหลกัและธาตอุาหารรองในปริมาณ 

ท่ีพอเหมาะ	ป้องกนัความเป็นพษิจากธาตอุาหารและอนัตรายต่อพชืแล้วยงัเป็นการปรบัปรงุคณุสมบตัิ

ทางกายภาพและเคมีของดิน	เช่น	ความสามารถในการอุ้มน�้า	รักษาความช้ืนในดิน	และเป็นเพิ่ม

ธาตุอาหารในปริมาณน้อย	และยังเป็นประโยชน์ต่อประชากรของจุลชีพในดินได้อีกทางหนึ่งด้วย 

	(Albregts	and	Howard	(1981	,	Turemis,	2002	,	Arancon	et al.,	2003	,	Tagliavini	et al.,	

2005	,	Odongo	et al.,	2008	,	Bakshi	and	Singh,	2018	,	Kumar	et al.,	2018)

 

การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช

	 ศัตรูพืชที่ส�าคัญที่พบว่า	ท�าความเสียหายแก่สตรอว์เบอร์รี	คือ	เชื้อรา	และแมลง	โดยในช่วง 

การผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีพบว่า	ด้วงดินเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส�าคัญ	ซ่ึงจะเข้าไปกัดท�าลายระบบ 

รากสตรอว์เบอร์รี	ท�าให้ต้นเหี่ยวเฉาไม่สามารถสร้างไหลได้หรือตายในท่ีสุด	(ภาพท่ี	7.6	ล่างซ้าย)	 

บางครั้งอาจพบการเหี่ยวแบบครึ่งซีกของต้นสตรอว์เบอร์รี	เนื่องจากระบบรากอีกซีกหนึ่งยังไม ่

ถูกท�าลาย	(ภาพท่ี	7.6	ล่างขวา)	การป้องกันก�าจัด	ท�าได้โดยการใช้เชื้อราเมธาไรเซียม	อัตรา	 

100	กรมัผสมน�า้	20	ลติร	ราดลงดนิแปลงปลกูแม่พันธ์ุ	หรือผสมกบัปุย๋หมกัก่อนท่ีจะน�าไปใช้ในแปลง

ปลูก	ซึ่งเชื้อราเมธาไรเซียมจะสร้างสปอร์ในดิน	เมื่อหนอนด้วงดินไปสัมผัสกับเชื้อรา	จะท�าให้เชื้อรา

ติดอยู่บริเวณที่อ่อนน่ิมของล�าตัวของหนอนด้วงดิน	เนื่องจากในกองปุ๋ยหมักหรือดินในแปลงปลูก

มีความชุ่มชื้นเพียงพอและเหมาะสมต่อการเจริญของสปอร์เชื้อรา	ซึ่งจะงอกเส้นใย	(Germ	tube)	 

ที่มีโครงสร้างพิเศษส�าหรับยึดเกาะ	(Appressorium)	กับผิวหนังของหนอน	จากนั้นเชื้อราจะสร้าง 

เข็มแทง	(Penetration	peg)	แทงทะลุผ่านล�าตัวของหนอนด้วงดิน	และปล่อยเอนไซม์ชนิดต่าง	ๆ 	 
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ที่ผลิตขึ้นบริเวณปลายเส้นใยของเชื้อราจนท�าให้เช้ือราสามารถแทงทะลุผ่านชั้น	cuticle	 

และ	epidermis	ของหนอนด้วงดนิ	ในขณะเดยีวกนัเชือ้ราจะสร้างสปอร์และเพิม่ปรมิาณอยูใ่นตวัหนอน

ด้วงดนิ	โดยอาศยัเน้ือเยือ้และของเหลวในตวัหนอนด้วงดนิเป็นอาหารและเพิม่ปรมิาณมากขึน้เรือ่ย	ๆ 	 

จนเต็มบริเวณช่องท้องของหนอนด้วงดิน	ท�าให้หนอนด้วงดินเบื่ออาหาร	กินอาหารได้น้อยลง	 

และตายในทีส่ดุ	หลังจากหนอนด้วงดนิตาย	เชือ้ราเมธาไรเซียมจะสร้างเส้นใยแทงทะลผุนงัล�าตัวออก

มาด้านนอก	จนสามารถมองเห็นเป็นสีขาวฟูตามตัวหนอน	(ภาพที่	7.6	ขวาบน)	นอกจากนี้ยังพบว่า

มีเพลี้ยอ่อนที่ดูดกินน�้าเลี้ยงของสตรอว์เบอร์รีและเป็นพาหะของเชื้อไวรัส	ในการป้องก�าจัดที่นิยม 

ท�ากันคือ	การใช้สารสกดัสมนุไพรธรรมชาติ	โดยการน�าพริกป่น	ข่าสับ	ใบสาบเสือ	ใบยาสูบ	และโล่ต๊ินสับ	 

มาแช่ในแอลกอฮอล์	70	เปอร์เซ็นต์	และน�้าสายส้มสายชู	5	เปอร์เซ็นต์	ในอัตราส่วนของวัตถุดิบ 

ต่อตัวสกัด	1	:	2	น�้าหนักต่อปริมาตร	แช่ท้ิงไว้	48	ชั่วโมง	แล้วกรองเอาส่วนใสน�าไปใช้ฉีดพ่นในอัตรา	 

50	มลิลิติรต่อน�า้	1	ลติร	ตามหลกัการป้องกนัแบบ	37537N	คอื	การฉีดพ่นทกุ	ๆ 	3	วนัติดต่อกนั	7	คร้ัง	

หลังจากนั้นท�าการฉีดพ่นทุก	ๆ 	5	วันติดต่อกัน	3	ครั้ง	และฉีดพ่นทุก	ๆ 	7	วัน	เมื่อจ�านวนเพลี้ยอ่อน 

ลดลงก็งดการฉีดพ่น	และถ้าพบการระบาดขึ้นมาใหม่ก็เริ่มฉีดพ่นตามหลักการเดิม

ภาพที่ 7.6		หนอนด้วงดิน	(ซ้ายบน)	หนอนด้วงดินถูกหุ้มด้วยเชื้อราเมธาไรเซียม	(ขวาบน)	

						ความเสียหายบริเวณโคนต้น	(ซ้ายล่าง)	อาการเหี่ยวครึ่งซีก	(ขวาล่าง)	
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		 ส�าหรับโรคที่พบว่า	ท�าให้เกิดความเสียหายแก่สตรอว์เบอร์รีมาก	คือ	โรคแอนแทรคโนส	 

หรือโรคก้านแดง	ซึ่งเกิดจากเช้ือรา	Colletotrichum	spp.	ที่สามารถเข้าท�าลายทุกส่วนของ 

สตรอว์เบอร์รไีด้	(ภาพท่ี	7.7)		ซึง่โรคนีม้กัมกีารระบาดหนกัและรนุแรงในช่วงทีม่อีณุหภมูแิละความชืน้

ในบรรยากาศทีส่งู	ซึง่ตรงกบัช่วงเวลาของการผลติไหลและต้นฤดูกาลปลกู	การป้องกนัสามารถท�าได้

โดยการฉดีพ่นด้วยเชือ้ราปฏปัิกษ์ไตรโคเดอร์มา	ซึง่เป็นเชือ้ราชัน้สงูทีม่ศีกัยภาพในการควบคมุเชือ้รา

สาเหตโุรคพชื	ซึง่มกีลไกในการควบคมุเชือ้ราสาเหตสุองอย่าง	คอื	การแข่งขนักบัเช้ือราโรคพชื	ด้วยการ 

แข่งขันการใช้อาหารและการครอบครองพื้นท่ีระหว่างเชื้อราไตรโคเดอร์มากับเชื้อสาเหตุโรคพืช	 

และการเป็นปรสติต่อเชือ้โรคพชื	โดยเชือ้ราไตรโคเดอร์มาสร้างเส้นใยพนัรัดเชือ้สาเหตโุรคพชืแล้วย่อย

ผนังเซลล์ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชเพื่อที่จะเข้าไปใช้อาหารและเจริญเติบโตตลอดจนสร้างส่วนขยาย

พนัธุอ์อกมาจากเส้นใยของเชือ้ราสาเหตโุรคพชืจนท�าให้เส้นใยของเชือ้ราสาเหตุโรคพืชเหีย่วแห้ง	หรือ

แตกสลายและตายในทีส่ดุ	การใช้เชือ้ราปฏปัิกษ์ไตรโคเดอร์มาส�าหรบัการควบคมุโรคแอนแทรคโนส

ในสตรอว์เบอร์รีให้มีประสิทธิภาพนั้นควรฉีดพ่นในตอนเย็นและมีความชื้นในบรรยากาศที่สูงซึ่งจะ 

ส่งเสริมให้เชื้อราสามารถท�างานได้ดี	และไม่ควรฉีดพ่นร่วมกับเชื้อราปฏิปักษ์ชนิดอื่น	ๆ 	ในช่วง 

การผลติไหลอกีโรคหนึง่ทีเ่ริม่มกีารระบาดอยูบ้่าง	คอื	โรคราแป้ง	โรคนีส้ามารถป้องกนัก�าจัดโดยการ

ฉีดพ่นด้วยผงฟู	ในอัตรา	5	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร	ฉีดพ่นทุก	ๆ 	5	วันติดต่อกันสองครั้งจะสามารถระงับ

การระบาดได้	และจากประสบการณ์การท�าสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์นอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว	

การดูแลเอาใจใส่อย่างสม�่าเสมอและหมั่นตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในแปลง	และการปฏิบัติ

ตามตารางอย่างเคร่งครัดเป็นอีกหัวใจหนึ่งและกุญแจส�าคัญแห่งความส�าเร็จ	ส�าหรับโรคและแมลง

ที่ส�าคัญอื่น	ๆ 	ตลอดจนวิธีป้องกัน	มีแสดงในตารางที่	7.4	และภาพที่	7.7
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ภาพที่ 7.7	การเข้าท�าลายของโรคแอนแทรคโนสในไหล	 

(ซ้าย)	การเข้าท�าลายบริเวณผล	(ขวาบน)	การเข้าท�าลายบริเวณดอกของสตรอว์เบอร์รี	(ขวาล่าง)

ภาพที่ 7.8	การเข้าท�าลายของโรคราแป้ง	 

(ซ้าย)	การเข้าท�าลายของเพลี้ยไฟ	(ขวา)	บริเวณผลสตรอว์เบอร์รี
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ตารางที่ 7.4 ศัตรูและการป้องก�าจัดศัตรูในสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์

ศัตรูพืชที่ส�าคัญ การป้องกัน อัตราการใช้

แอนแทรคโนส เชื้อ Trichoderma hazianum เชื้อสด	250	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร

เชื้อแห้ง	100	ต่อน�้า	20	ลิตร	ทุก	ๆ 	3	วันต่อ

เนื่องกัน	5	ครั้ง

ใบจุด เชื้อ Bacillus subtilis เชื้อแห้ง	100	ต่อน�้า	20	ลิตร	ทุก	ๆ 	3-5	วัน

ต่อเนื่องกัน	5	ครั้ง

ราแป้ง ผงฟ	ู(Potassium	bicarbonate)

ก�ามะถัน

80	กรัม	ต่อน�้า	20	ลิตร	ทุก	ๆ 	7	วัน

30-50	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร	ทุก	ๆ 	7	วัน

เพลี้ยไฟ เชือ้	Beauveria brasiana	และ

เชือ้	Metarhizium anisopliae

เชื้อแห้ง	100	ต่อน�้า	20	ลิตร	ทุก	ๆ 	3-5	วัน

ต่อเนื่องกัน	5	ครั้ง

เพลี้ยแป้ง ปิโตรเลียมไวท์ออย 120	มิลลิลิตร	ต่อน�้า	20	ลิตร

เพลี้ยอ่อน เชื้อ	Beauveria brasiana เชื้อแห้ง	100	ต่อน�้า	20	ลิตร	ทุก	ๆ 	3-5	วัน

ต่อเนื่องกัน	5	ครั้ง	ไม่ควรใช้ก่อนหรือหลัง

การฉีดพ่นก�ามะถันอย่างน้อย	30	วัน

ไรแดง ก�ามะถัน	 30-50	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร	ทุก	ๆ 	7	วัน

ด้วง เชือ้	Metarhizium anisopliae ผสมกับปุ๋ยหมักในอัตราเชื้อแห้ง	200	กรัม

ต่อปุ๋ยหมัก	500	กิโลกรัม	
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การจัดการโรงคดับรรจุผลติผลเกษตรอินทรย์ี

>>> 8

บทน�า

	 ปัจจุบันความต้องการผลิตผลทางการเกษตรที่มีการผลิตในระบบอินทรีย์	มีปริมาณ 

เพิม่มากขึน้ในแต่ละปี	เนือ่งจากผลติผลดงักล่าวมคีวามปลอดภยักบัผูบ้ริโภคสงู	การทีป่ระเทศไทยได้

ประกาศเป็นครัวของโลก	มีนโยบาย	Food	safety	และอีกหลายนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการผลักดัน 

การส่งออกสินค้าเกษตร	ผักอินทรีย์เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ทั้งหน่วยงาน

ของรัฐและภาคเอกชนด�าเนินการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	อย่างไรก็ตาม	พืชผักเป็นผลิตผลที่มี

ลักษณะบอบบาง	จึงเกิดการสูญเสียได้ง่าย	ปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้น	คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ที่สูงมาก	จ�าเป็นต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดขึ้น	ทั้งนี้การจัดการดังกล่าวจ�าเป็นต้อง

มีการบูรณาการให้ครอบคลุมในทุกข้ันตอนของระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว	(Postharvest	

handling	system)	ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวจนถึงการจ�าหน่ายถึงผู้บริโภค	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอน

ของการปฏิบัติในโรงคัดบรรจุ	การเก็บรักษา	และการขนส่ง	ซึ่งผลิตผลเกษตรอินทรีย์จะต้องได้รับ 

การคัดแยกจากผลิตผลที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ตลอดกระบวนการ	โดยติดเครื่องหมายแสดงชัดเจน	 

และได้รับการป้องกันจากการสัมผัสและปนเปื้อนจากวัสดุและสารสังเคราะห์ต้องห้ามใด	ๆ 	ตาม

มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี	โรงคดับรรจผุลติผลเกษตรอนิทรีย์	จึงมคีวามส�าคญัในระบบของการผลิตพืช

ผกัอนิทรย์ี	เพราะว่าจะต้องให้กระบวนการผลติครบห่วงโซ่ของการผลติในระบบเกษตรอนิทรย์ี	อกีทัง้ยงั 

ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ	เพราะว่าขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรัตน์	นักหล่อ
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ต่าง	ๆ 	ในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์	เช่น	การตัดแต่ง	การคัดขนาด	การท�าความสะอาด	 

การบรรจุหีบห่อ	และการเก็บรักษา	จะเป็นการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์

	 โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรต้องผ่านกระบวนการตรวจรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี 

ส�าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด	(Good	manufacturing	practices	for	packing	house	

of	fresh	fruits	and	vegetable)	ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร	มกษ.	9035-2553	ในทุกข้ันตอน	 

ประกอบด้วย	สถานประกอบการ	(ท�าเลท่ีตั้ง	อาคารผลิต	เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิต	 

สิ่งอ�านวยความสะดวก)	การควบคุมการปฏิบัติงาน	(ผลิตผล	ภาชนะบรรจุ	กระบวนการผลิต	น�้า	 

การจัดการและการก�ากับดูแล	การเรียกคืนผลิตภัณฑ์)	การบ�ารุงรักษาและการสุขาภิบาล 

(แผนการบ�ารุงรักษาและการสุขาภิบาล	การบ�ารุงรักษา	การท�าความสะอาด	การควบคุมสัตว์ 

พาหะน�าเชือ้	การจดัการกบัของเสยี)	ลกัษณะส่วนบคุคล	การขนส่ง	ฉลากผลติภัณฑ์	และการฝึกอบรม 

ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน	ต้องมีระบบการป้องกันการปนเปื้อนทางกายภาพ	ชีวภาพ	และเคมี

	 โรงงานคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์	ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	จัดตั้งขึ้นที่อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร	

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 

จังหวัดเชียงใหม่	โดยท�าการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและท�าการติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็น

ส�าหรับโรงงานคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์	ได้แก่	ชุดสายพานตัดแต่ง	ถงัล้างผักชนดิมฟีองอากาศ	 

(Air	bubble	washing	tank)	เคร่ืองท�าน�า้เยน็ชนดิระบายความร้อนด้วยอากาศ	เครื่องผลิตน�้าสะอาด

ด้วย	UV	เครื่องผลิตน�้าสะอาดส�าหรับล้างผักด้วยระบบโอโซน	โต๊ะสแตนเลส	เคร่ืองปั่นสะเด็ดน�้า	 

ชุดสายพานล�าเลียงแบบ	free	roller	ชุดสายพานคัดบรรจุเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ	เครื่องปิดปาก

ถุงแบบต่อเน่ืองแนวตั้งพร้อมพิมพ์วันท่ี	เครื่องปิดปากถุงระบบสุญญากาศ	เครื่องตรวจจับโลหะ 

แบบสายพาน	และชุดไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตและระบบไฟฟ้าในสายการผลิต	 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงคัดบรรจุมีแสดงในภาพที่	8.1
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	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ได้รับงบประมาณเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของโรงคัดบรรจุ 

ผลติผลเกษตรอนิทรย์ีให้ได้มาตรฐาน	ยงัมโีครงสร้างของโรงงานทีจ่ะก่อให้เกดิการปนเป้ือนกบัผลติผล

เกษตรอนิทรย์ี	ประกอบด้วยการก้ันห้องแยกเป็นสดัส่วนระหว่างบรเิวณ	High	Care	และ	Low	Care	

การติดตั้งผนังฝ้าและเพดาน	การปรับปรุงประตู	ระบบไฟฟ้า	น�้าสะอาด	และแสงสว่าง	การติดตั้ง 

ระบบปรับอากาศภายในบริเวณโรงงาน	การปรับปรุงทางเข้าห้องผลิต	ห้องส�านักงาน	บริเวณ 

ห้องล้างมือ	รวมถึงปรับปรุงระบบการจัดการขยะและของเสียในโรงคัดบรรจุฯ	เพ่ือลดการปนเปื้อน

ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ที่จะจ�าหน่ายไปถึงมือผู้บริโภค

	 โรงคดับรรจผุลติผลเกษตรอนิทรย์ี	เริม่เปิดด�าเนนิการต้ังแต่เดือนกมุภาพันธ์	2560	เป็นต้นมา	 

โดยได้ด�าเนนิการตดัแต่ง	ล้าง	ท�าความสะอาด	และคดับรรจผุลติผลเกษตรอนิทรย์ีจากแปลงผลติพืน้ที่

น�าร่องด้านเกษตรอนิทรย์ีของมหาวทิยาลยัเช่น	ส�านกัฟาร์มมหาวทิยาลัย	ศนูย์เรยีนรูว้ฒันธรรมเกษตร

ล้านนา	แปลงเกษตรทฤษฎใีหม่	แปลงฝึกงานนกัศึกษาของคณะผลติกรรมการเกษตร	โครงการปลกูผกั 

แลกค่าเทอมของนักศึกษา	และโครงการบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ซึ่งท�าการปลูก 

ผักอินทรีย์ตลอดปี	เพื่อจ�าหน่ายภายในกาดแม่โจ้	2477	ซึ่งเป็นตลาดจ�าหน่ายผลิตผลเกษตรอินทรีย์ 

ของมหาวิทยาลัย	ซึ่งเปิดจ�าหน่ายทุกวันศุกร์และเสาร์ของสัปดาห์	นอกจากนี้	ยังมีหน่วยงาน 

ภาคเอกชน	จ�านวน	2	แห่ง	ได้ขอความอนเุคราะห์สถานทีแ่ละบคุลากรในการคดับรรจผุลติผลเกษตร

อินทรีย์	เพื่อส่งผลิตผลไปจ�าหน่ายในกรุงเทพมหานครและต่างประเทศ	เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 

ของสายการผลิตในอนาคต	และใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการ 

เก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร	ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น
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																ก.	สายพานคัด	ตัดแต่งผลิตผล																				ข.	สายพานล�าเลียง	ท�าความสะอาดผลิตผล

 

      

																					ค.	เครื่องปั่นสะเด็ดน�้า	 	 				ง.	เครือ่งท�าน�า้เยน็ชนิดระบายความร้อน

	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยอากาศ

       

											จ.	เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน					 			ฉ.	เครื่องปิดปากถุงแบบต่อเนื่องแนวตั้ง

ภาพที่ 8.1	เครื่องมือในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์
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ขั้นตอนการจัดการในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์

ส�าหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์	มีแผนแสดงดังภาพที่	8.2

เกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้ผลิต

ท�าการคัด	ตัดแต่ง

ล้าง	ท�าความสะอาด

ชั่งน�้าหนัก	บรรจุ	ติดสติ๊กเกอร์

ตรวจนับจ�านวนผลิตผล

ขนส่งเพื่อจ�าหน่าย	

ส่งคืน

เก็บรักษาที่	อุณหภูมิ	±10	องศาเซลเซียส

รับผลิตผล	/ลงทะเบียน

ส่งผลิตผลมายังโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์

สุ่มตัวอย่างตรวจสอบสารเคมีตกค้างจากสารก�าจัดแมลง

ไม่ผ่าน ผ่าน

ภาพที ่8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์
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 1. การรับผลิตผล เม่ือผลิตผลมาถึงโรงคัดบรรจุ	ท�าการช่ังผลิตผล	(ภาพที่	8.3)	และตรวจ

นับจ�านวนผลิตผลที่รับเข้า	บันทึกข้อมูลลงใบรับผลิตผล

ภาพที่ 8.3	การรับผลิตผล

 2. การตรวจสอบสารพิษตกค้าง

	 การตรวจสอบสารพิษตกค้าง	(ภาพที่	8.4)	ในผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวเป็นอีกหนึ่ง

กระบวนการควบคมุคณุภาพของผลติผลทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่	เพ่ือเป็นการยนืยนัว่าผลิตผลทีผ่่าน

โรงงานคัดบรรจุมีความปลอดภัย	และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ภาพที่ 8.4	การตรวจสอบพิษตกค้าง
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	 โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์	ใช้ชุดทดสอบ	MJPK	เพื่อตรวจหาสารพิษตกค้าง 

ของผลิตผลในกลุ่มออกาโนฟอสเฟต	และคาร์บาเมท	ที่ยับยั้งเอมไซม์โคลีนเอสเตอเรส	ด้วยหลักการ	

colorimetric	cholinesterase	inhibitor	assay	โดยมีขั้นตอนดังนี้

									1.	หั่นผักหรือผลไม้เป็นชิ้นเล็ก	ๆ 	ใส่ลงในขวดของชุดทดสอบ

ประมาณ	3	ขีด	ของขวดตัวอย่าง

									2.	เติมน�้ายาสกัดปริมาณ	6	มิลลิลิตร	ลงในขวด	ปิดฝาขวดให้

แน่นเขย่าแรง	ๆ 	ประมาณ	2	นาที	

									3.	ค่อย	ๆ 	เปิดฝาขวด	รนิเฉพาะน�า้ยาสกดัลงในหลอดตวัอย่าง

จนหมด

									4.	จุ่มหลอดแก้วลงในแก้วน�้าที่มีน�้าอุ่นอยู่ประมาณครึ่งแก้ว	

แล้วเขย่าเพื่อระเหยน�้ายาสกัด

									5.	แกว่งหลอดที่จุ ่มอยู่ในแก้วน�้าอุ ่นจนน�้ายาสกัดเหลือ

ประมาณ	1	หยด	ยกออกหมุนจนหลอดแห้ง

									6.	ผสมน�้ายาทดสอบ	1	ด้วยน�้ากลั่นขวดละ	1	มิลลิลิตร	และ

เขย่าให้เข้ากัน

									7.	เติมน�้ายาทดสอบ	2	ลงในหลอดตัวอย่างและหลอดควบคุม	

หลอดละ	3	มิลลิลิตร	และเขย่าให้เข้ากัน
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									8.	เติมน�้ายาทดสอบ	1	ท่ีเตรียมไว้ลงในหลอดตัวอย่างและ

หลอดควบคุมหลอดละ	2	หยด	และเขย่าให้เข้ากัน

									9.	รนิน�า้ยาจากหลอดแก้วลงในหลอดพลาสติกและผสมน�า้ยา

ทดสอบ	3	ด้วยน�้ากลั่น	1.5	มิลลิลิตร

									10.	เติมน�้ายาทดสอบ	3	ลงในหลอดตัวอย่าง	และหลอด

ควบคุม	หลอดละ	2	หยด	เขย่าให้เข้ากันและสังเกตสีที่เกิดขึ้นทันที	 

เปรียบเทียบกับสีของหลอดควบคุม	

หมายเหตุ: น�้ายาทดสอบ	1	2	และ	3	เป็นน�้ายาทดสอบที่อยู่ในชุดทดสอบ	MJPK	

	 ส�าหรับการอ่านผล ดูการเปลี่ยนสีเทียบกับหลอดควบคุม	ถ้าหลอดตัวอย่างเปลี่ยนสีช้ากว่า

หลอดควบคุม	แสดงว่ามีสารพิษตกค้าง	(ยาฆ่าแมลง)	โดยที่การเกิดสีแบ่งออกเป็น	3	ระดับ	ดังนี้

สีส้มเข้มเหมือนหลอดควบคุม ปลอดภัย

สีส้มปนชมพู	 ไม่ปลอดภัย

สีชมพู ไม่ปลอดภัยมาก
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 3. การคัดและตัดแต่งผลิตผล

		 ในการคดัและตดัแต่งส�าหรบัผลติผลท่ีเป็นพืชผักบางชนดิ	อาจถกูท�าการตัดแต่งในเบือ้งต้น	 

(ภาพที่	8.5)	ก่อนจะน�าไปคัดและตัดแต่งอีกครั้งหนึ่ง	(ภาพที่	8.6)		เพ่ือน�าไปล้างท�าความสะอาด 

ในขั้นตอนต่อไป	

 

ภาพที่ 8.5	การตัดแต่งเบื้องต้น
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ภาพที่ 8.6	การคัดและตัดแต่งผลิตผล
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 4. การท�าความสะอาด	แบ่งการท�าความสะอาดออกเป็น	2	แบบ	ดังนี้

		 	 -	การล้างท�าความสะอาด	โดยล้างพืชผักที่สามารถล้างน�้า	(เปียกน�้า)	ได้	เช่น	 

ผักประเภทหัว	ล�าต้น	ผล	หรือฝัก	ในถังล้างผักชนิดมีฟองอากาศ	2	ครั้ง	ครั้งแรกล้างด้วยน�้าสะอาด 

ที่ผ่านรังสีอัลตราไวโอเลต	ครั้งที่สองล้างด้วยน�้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซน	(ภาพที่	8.7)

	 	 -	การเชด็ท�าความสะอาด	โดยใช้ผ้าสะอาดชบุน�า้ทีผ่่านการฆ่าเชือ้ด้วยระบบโอโซน

ท�าความสะอาดผักใบที่ไม่สามารถล้างด้วยน�้าได้เช่น	ผักสลัดชนิดต่าง	ๆ 	

ภาพที่ 8.7	การล้างท�าความสะอาดผลิตผล

	 หลังจากการล้างท�าความสะอาดเสร็จแล้ว	ผลิตผลจะถูกล�าเลียงด้วยระบบสายพาน	 

เพื่อด�าเนินการบรรจุหีบห่อต่อไป	(ภาพที่	8.8)
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ภาพที่ 8.8	การล�าเลียงผลิตผลด้วยระบบสายพาน
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 5. การบรรจุ ท�าการบรรจุผลิตผลด้วยถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน	(Polyethylene,	PE)	 

(ภาพที	่8.9)	โดยขนาดของถงุพลาสตกิทีใ่ช้ในการบรรจุ	ข้ึนอยูก่บัน�า้หนกัของผลิตผลท่ีใช้ในการบรรจุ	

จากนั้นท�าการปิดผนึกปากถุง

ภาพที่ 8.9	การบรรจุในถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน
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 6. การเก็บรักษา

	 หลังจากบรรจุผลิตผลเรียบร้อยแล้ว	ผลิตผลจะผ่านการตรวจหาสิ่งปลอมปนประเภทโลหะ	

โดยผลิตผลในถุงพลาสติกจะผ่านการตรวจด้วยเคร่ืองตรวจจับโลหะแบบสายพาน	(ภาพท่ี	8.10)	

ก่อนน�าผลิตผลไปเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ	10	องศาเซลเซียส	(ภาพที่	8.11)	ในระหว่าง

การรอการขนส่ง	(หรือกรณีที่จ�าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ก่อน)	ไปจ�าหน่ายยังตลาด	(กาดแม่โจ้	2477)	 

(ภาพที่	8.12)	

ภาพที่ 8.10	การตรวจหาโลหะด้วยเครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน
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ภาพที่ 8.11	การเก็บรักษาผลิตผลในห้องเย็น	
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ภาพที่ 8.12	การจ�าหน่ายผลิตผลเกษตรอินทรีย์	ณ	กาดแม่โจ้	2477

การจัดการด้านสุขลักษณะ

 1.การท�าความสะอาดพื้นของโรงคัดบรรจุ โดยท�าความสะอาดหลังจากการปฏิบัติงาน 

ในสายการผลิตเสร็จเรียบร้อยด้วยน�้ายาทางการค้าท่ีมีการรับรองให้ใช้กับระบบการผลิตเกษตร

อินทรีย์ได้	(ภาพที่	8.13)

 2. การท�าความสะอาดเคร่ืองและอุปกรณ์ส�าหรับการตัดแต่ง	โดยจะท�าความสะอาด 

ก่อนและหลังจากการตัดแต่งผลิตผลทุกครั้งด้วยน�้ายาทางการค้าที่มีการรับรองให้ใช้กับระบบการ

ผลิตเกษตรอินทรีย์ได้	(ภาพที่	8.13)

 3. การล้างมือของผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิต	โดยผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตนอกจาก 

จะต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ถูกต้องแล้ว	ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องล้างมือด้วยน�้ายา 

ทางการค้าที่มีการรับรองให้ใช้กับระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้	(ภาพที่	8.13)
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ภาพที่ 8.13	น�้ายาส�าหรับท�าความสะอาดพื้น	อุปกรณ์ส�าหรับตัดแต่ง	และล้างมือ

จัดท�าเอกสารฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 1. รายงานการรับผลิตผล

	 การตรวจสอบ	และจดบันทึกวันที่รับเข้าผลิตผล	รายการน�าเข้าผลิตผล	รายชื่อผู ้ที่ 

ท�าการปลูก	และจ�านวนที่รับเข้า	ตลอดจนผู้รับ-ผู้ส่งผลิตผล	เพื่อใช้ในการทวนสอบผลิตผล	

 2. บันทึกการตรวจคุณภาพผลิตผล

	 ท�าการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตผล	เพื่อน�ามาตรวจคุณภาพเบื้องต้น	จากนั้นการตรวจสอบ 

สารพิษตกค้าง	และบันทึกผลการตรวจสอบ

 3. บันทึกการล้าง

	 ท�าการจดบันทึกรายละเอียดจ�านวนผลิตผลในการล้าง	และเวลาที่ใช้ในการล้างแต่ละครั้ง	

170



การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้  Maejo Organic Plant Production

 4. การผลิต (ห้องคัดบรรจุ)

	 ตรวจสอบ	และจดบันทึก	รายละเอียดจ�านวนผลิตผลที่สามารถผลิตได้ในแต่ละวัน	เพื่อใช้ 

ในกระบวนการทวนสอบการผลิตผลิตผล

 5. บันทึกการสอบเทียบ

	 ท�าการบันทึกการสอบเทียบเครื่องชั่ง	จดบันทึกครั้งที่สอบเทียบ	วันที่สอบเทียบ	โดยจะม ี

การสอบเทียบตามเกณฑ์การสอบเทียบ	เพื่อตรวจวัดความคลาดเคลื่อนของเครื่องชั่ง	

เป้าหมายของการด�าเนินงานในอนาคต

	 โรงงานคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน	GMP	โรงงานสามารถ

รองรบัผลติผลเกษตรอนิทรย์ีชนดิต่าง	ๆ 	จากแปลงเกษตรอนิทรีย์ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีน�าร่องเกษตรอนิทรีย์

ของมหาวทิยาลยั	รวมถงึกลุม่เกษตรกร	หน่วยงานภาคเอกชนในภาคเหนอื	สามารถน�าผลิตผลเกษตร

อินทรย์ีส่งมาคัดบรรจทุีโ่รงคดับรรจ	ุและขยายโอกาสในการศกึษาของเกษตรกรเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้

ด้านเกษตรอินทรีย์ของชุมชน	รวมถึงการบูรณาการด้านการเรียนการสอนความรู้ด้านการจัดการ

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของนักศึกษา	นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 

ปลอดภัยที่ส ่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาว	 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุโดยส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	เลขที	่386	พ.ศ.	2560	 

เรื่อง	ก�าหนดวิธีการผลิต	เครื่องมือ	เครื่องใช้ในการผลิตการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด	 

และการแสดงฉลาก	โดยสถานที่ผลิตผักหรือผลไม้สดต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อก�าหนด 

ด้านสขุลักษณะท่ีดใีนการผลติ	ต้องแสดงชือ่และทีต่ัง้ของผูผ้ลติ	เลขสถานทีผ่ลติอาหาร	รหสัสัญลกัษณ์ 

ที่บ่งช้ีรุ ่นการผลิต	เช่น	การแสดงวันท่ีการผลิต	เครื่องหมายบาร์โค้ด	เครื่องหมายคิวอาร์โค้ด	 

บันทึกแสดงข ้อมูลที่ เป ็นประโยชน์ต ่อการตามสอบย้อนกลับพร ้อมที่แสดงแก ่ผู ้บริโภค 

และพนักงานเจ้าหน้าที่	ก�าหนดวันบังคับใช้ส�าหรับรายใหม่ที่ยื่นขออนุญาตเลขสถานที่ผลิต 

หรือสถานที่น�าเข้าเป็นครั้งแรกต้องปฏิบัติตามประกาศตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2561	ผู้ใดฝ่าฝืน 

ไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศฉบบันี	้มคีวามผดิตามมาตรา	49	และมาตรา	51	แห่งพระราชบญัญตัิ

อาหาร	พ.ศ.	2522	
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