ค�ำน�ำ
ตลอดระยะเวลา 85 ปี ที่ ผ ่ า นมา คณาจารย์ นั ก วิ จั ย และบุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว น
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รว่ มมือร่วมใจกันพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการเกษตรต่าง ๆ มากมาย มีบทบาท
ในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) ที่มี
เป้ า หมายการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชี วิ ต และได้ ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา 3 ด้ า น คื อ
มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ซึ่งจุดเน้นส�ำคัญ
ของการเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ การเคารพและเป็นมิตรกับธรรมชาติ การลด ละ
และเลิกการใช้สารเคมี การน�ำเทคโนโลยีบางอย่างมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น ในชุ ด โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
อาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 คณาจารย์และนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อน�ำมารวบรวมและเผยแพร่ในคู่มือเรื่อง การผลิตพืชอินทรีย์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การผลิต
ผักอินทรีย์ในโรงเรือน การผลิตผักอินทรีย์นอกโรงเรือน การผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตพืชสมุนไพร
อินทรีย์ การผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์ การผลิตเห็ดหลินจืออินทรีย์ การผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์
และการจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าองค์ความรูด้ งั กล่าวในคูม่ อื เล่มนี้
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของประเทศต่อไป
ขอขอบคุณ คณาจารย์ และนักวิจยั ทุก ๆ ท่านทีไ่ ด้กรุณาเขียนบทความลงตีพมิ พ์ในคูม่ อื เล่ม
นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และประเทศชาติ ขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ตลอดจนคณะผู้จัดท�ำคู่มือเล่มนี้จนส�ำเร็จ
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การผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือน
รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช

บทน�ำ
การผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นการผลิตและใช้ปัจจัยในด้านการผลิตที่ปราศจาก
การใช้ปยุ๋ เคมี สารเคมี สารสังเคราะห์ โดยสิน้ เชิง แต่จะมุง่ เน้นการใช้สารอินทรียท์ เี่ กิดขึน้ ในธรรมชาติ
และปัจจัยการผลิตในท้องถิน่ เป็นหลัก เช่น ปุย๋ อินทรีย์ ปุย๋ คอก ปุย๋ พืชสด และปุย๋ ชีวภาพ ในการผลิต
ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารจากธรรมชาติ
แต่เนื่องจากการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว มักจะพบเจอปัญหาในด้านแมลงศัตรูพืช
เข้ามารบกวนได้ง่าย ตลอดจนการใช้สารจากธรรมชาติในการป้องกันและก�ำจัดแมลง ไม่สามารถ
ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ดังนั้นการปลูก
ผักอินทรีย์ในโรงเรือนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ผลผลิต โดยโรงเรือนจะป้องกันแมลงและการระบาดของโรคพืชจากภายนอกเข้ามาก่อความเสียหาย
แก่ผลิตผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลีย่ งการใช้สารเคมีในขัน้ ตอนการผลิต อีกทัง้ เกษตรกรสามารถ
น�ำมาใช้เลือกปลูกผักที่มีราคาสูงแต่มีปัญหาแมลงรบกวนมาก ท�ำให้ผลผลิตเสียหายได้ นอกจากนี้
ยังป้องกันสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมให้แก่พืชที่ปลูก ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม
ควบคุมภัยธรรมชาติต่าง ๆ โดยระบบที่นิยมน�ำมาปลูกในโรงเรือนมักเป็นระบบการปลูกพืชที่ไร้ดิน
หรือทีเ่ รียกว่า ไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) หรือระบบการปลูกพืชในวัสดุปลูก (Substrate culture)
และระบบการปลูกพืชแบบรากลอย (Aeroponics) เป็นต้น
การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production
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ภาพที่ 1.1 การปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน
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สภาพแวดล้อมส�ำคัญต่อการปลูกผักอินทรีย์
1. ธาตุอาหารพืช

ภาพที่ 1.2 รูปแบบการให้สารละลายธาตุอาหารพืชในระบบไฮโดรโพนิคส์
ธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่นั้นเป็นสารอนินทรีย์  ซึ่งประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ จากดิน
น�้ำ และอากาศ โดยธาตุอาหารที่จ�ำเป็นส�ำหรับพืชนั้นมีอยู่ด้วยกัน 16 ชนิด โดยสามารถแยกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้
การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production
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พวกแรก เป็นธาตุอาหารที่ได้จากน�้ำและอากาศ ได้แก่ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และ
ออกซิเจน (O)
พวกที่สอง เป็นธาตุอาหารหลัก ที่มีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช และพืชต้องการ
ในปริมาณทีม่ าก โดยได้จากดิน ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca)
แมกนีเซียม (Mg) และก�ำมะถัน (S)
พวกที่สาม เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อย แต่ขาดไม่ได้ ได้แก่ เหล็ก (Fe)
แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โบรอน (B) โมลิบดีนมั (Mo) และคลอรีน (Cl) นอกจากนี้
พืชบางชนิดที่พบในพืช ได้แก่ วานาเดียม (V) ไอโอดีน (I) โบรมีน (Br) ฟลูออรีน (F) อะลูมิเนียม
(Al) นิกเกิล (Ni) โครเมียม (Cr) ซิลิเนียม (Se) ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) หากมีสะสมอยู่ในพืช
เป็นปริมาณมากเกินพอก็จะเป็นพิษต่อพืช และยังท�ำให้เป็นพิษต่อสัตว์ที่กินพืชเหล่านี้เข้าไปด้วย
พืชชั้นสูงจะได้รับธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของเซลล์พืช
เกือบทั้งหมดจากน�้ำและอากาศโดยตรง ธาตุคาร์บอนจะเข้าสู่พืชในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทางปากใบ ส่วนธาตุออกซิเจน จะเข้าสู่พืชในรูปของก๊าซออกซิเจนทั้งทางปากใบและทางผิว
ของราก ส่วนธาตุไฮโดรเจนนั้น พืชได้จากไฮโดรเจนอะตอมที่เป็นส่วนประกอบในโมเลกุลของน�้ำ
ในกระบวนการสังเคราะห์แสง

2. การจัดการศัตรูพืช
		2.1 การป้องกันก�ำจัดแมลงโดยวิธเี ขตกรรม เป็นการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงสภาพ
แปลงปลูกให้อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของศัตรูพืช เพื่อเป็นการท�ำลายแหล่งอาศัย
แหล่ ง อาหารและแหล่ ง ขยายพั น ธุ ์ เช่ น การท� ำ ความสะอาดแปลงพื ช ท� ำ ลายที่ อ ยู ่ อ าศั ย และ
แหล่งหลบซ่อน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชล่อแมลง การปลูกพืชแซม การควบคุมการให้น�้ำ
และปุย๋ เพือ่ ให้พชื มีลำ� ต้นแข็งแรง และการใช้พนั ธุต์ า้ นทานโรคและแมลง เป็นต้น การป้องกันโรคและ
แมลงโดยวิธีเขตกรรม จัดเป็นวิธีที่ท�ำได้ง่ายและประหยัดที่สุด เนื่องจากเกษตรกรไม่จ�ำเป็นต้องใช้
เครื่องมือมาก และเป็นการดูแลต้นพืชไปพร้อม ๆ กับการป้องกันศัตรูพืชได้
		2.2 การจับแมลงออกด้วยมือ หรือการถอนต้นพืชที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูก
ในกรณีที่มีการระบาดของโรคและแมลงจ�ำนวนน้อย สามารถใช้มือจับแมลงมาท�ำลายได้โดยตรง
หรือการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและแมลงแล้วน�ำมาเผาท�ำลายได้ หรืออาจจะถอนต้นพืชทิ้งในต้น
ที่ติดโรคออกจากแปลงปลูก
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		2.3 การใช้ สี เ ป็ น สิ่ ง ล่ อ เนื่องจากแมลงโดยทั่ วไปจะชอบตอมสิ่ ง ที่ มี สี เ หลื อ ง
จึงสามารถใช้วิธีกับดักแมลงได้โดยใช้กระดาษกาว หรือถาดสีเหลืองวางล่อแมลงในแปลงปลูก
		2.4 การใช้แสงไฟเป็นสิง่ ล่อดักแมลง การท�ำดวงไฟล่อแมลง โดยใช้ฟลิ ม์ สีเงิน หรือ
กระดาษกาวเรืองแสงสีเงิน มีวิธีการท�ำดังนี้
2.4.1 ตัดสังกะสีเป็นรูปตัวแอล (L)
2.4.2 แขวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ตั้งฉากกับพื้นตรงมุมของแผ่นสังกะสี
2.4.3 ท�ำหลังคาป้องกันฝน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
2.4.4 วางอ่างขนาดใหญ่ที่มีน�้ำไว้ใต้หลอดไฟ
2.4.5 เพิ่มหรือหยดน�้ำมันปิโตรเลียมในน�้ำเพื่อจับแมลงที่ตกลงมา
		2.5 การใช้นำ�้ หมักส�ำหรับล่อแมลง (Insect Attractant : IA) การใช้นำ�้ ซาวข้าว
และน�ำ้ หมักจากพืชสีเขียว ทีเ่ จือจาง 300 เท่า โดยน�ำมาใส่ในขวดพอลิเอทีลนี ทีต่ ดั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
จากนั้นน�ำไปตั้งหรือแขวนไว้ที่บริเวณใบ หรือผล ที่อยู่ในระดับสูงที่ผีเสื้อ หรือผีเสื้อกลางคืนชอบ
และควรติดตั้งในช่วงที่แมลงวางไข่ โดยปกติน�้ำหมักจากพืชสีเขียว จะสามารถดึงดูดแมลงได้ดี
		2.6 การใช้นำ�้ มันหอมระเหยล่อแมลง ในพืชหลายชนิดทีม่ กี ลิน่ แรง เช่น น�ำ้ มันหอม
ระเหยจากต้นตะไคร้หอม หรือน�ำ้ มันหอมระเหยจากเปลือกส้ม จะสามารถไล่แมลงได้ แต่กม็ พี ชื หรือ
ผลไม้หลายชนิดที่มีน�้ำมันหอมระเหยที่สามารถดึงดูดให้แมลงเข้าหาได้
		2.7 การใช้สารฟีโรโมนต่าง ๆ ฟีโรโมน คือ สารทีแ่ มลงแต่ละชนิดปลดปล่อยออกมา
เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามในช่วงฤดูผสมพันธุ์ให้เข้ามาหาหรือให้ตามกลิ่นนั้นมา ซึ่งในการท�ำการเกษตร
สามารถใช้ฟโี รโมนสังเคราะห์เช่นเดียวกับแมลงศัตรูพชื ตัวเมียทีป่ ล่อยออกมาในการล่อให้แมลงตัวผู้
มาติดกับได้ ซึง่ วิธกี ารนีจ้ ะสามารถลดจ�ำนวนแมลงศัตรูพชื ในระยะหนอนทีก่ ดั กินใบพืชลงได้ในฤดูกาล
ปลูกนั้น และลดอัตราการเพิ่มจ�ำนวนประชากรของแมลงชนิดนั้นลงได้ในฤดูการปลูกถัดไป
		2.8 สารไล่แมลง เป็นสารที่ใช้ป้องกันแมลงเข้าท�ำลายพืช  โดยไม่ฆ่าหรือท�ำลาย
แมลงโดยตรง เพียงแต่ท�ำให้แมลงไม่เข้าใกล้ต้นพืช เกษตรกรในอดีตรู้จักการใช้สารไล่แมลง
มานานแล้ว เช่น การแขวนเมล็ดพันธุ์ไว้เหนือเตาไฟ (ใช้ควันไฟในการไล่แมลง) การใช้น�้ำมัน ยางไม้
หรื อ ปั ส สาวะอู ฐ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ น�้ ำ ส้ ม ควั น ไม้ ใ นการไล่ แ มลงอย่ า งแพร่ ห ลาย
และน�้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร เช่น น�้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม เป็นต้น สารไล่แมลง
เป็นสารทีไ่ ม่มพี ษิ ร้ายแรง มีความปลอดภัยใช้ได้ทงั้ ในมนุษย์ และสัตว์ แมลงไม่สร้างความต้านทานกับ
สารเหล่านี้ แต่ข้อเสียคือ การใช้ต้องใช้บ่อยและครอบคลุมพื้นที่ที่เสี่ยงให้หมดจึงได้ผลดี ยกตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ส�ำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช ได้แก่
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พีพี--เมทา : เมทาไรเซียม แอนิโซเพลีย
				คุณสมบัติ ใช้ก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ หนอนศัตรูพืช
ด้วงมันเทศ เสี้ยนดิน แมลงในดิน และด้วงหมัดผัก เป็นต้น

พีพี--ฟีโร : ฟีโรโมน
				คุณสมบัติ ใช้ดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผักเพศผู้ ที่มักพบเข้าท�ำลาย
พืชผักตระกูลกะหล�่ำ และตระกูลคะน้า

พีพี--เบ็บ : บูเวเรีย บัสเซียน่า (Beauveria bassiana)
				คุณสมบัติ ใช้ก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ
เพลี้ยอ่อน มอด แมลงค่อมทอง และแมลงหางหนีบ

น�้ำหมักสมุนไพร 4 สูตร
				คุณสมบัติ
สูตร พีพี 1 ส�ำหรับป้องกันโรคพืชบางชนิด และแมลงปากดูด
สูตร พีพี 2 ส�ำหรับป้องกันและก�ำจัดหนอนต่าง ๆ ที่อยู่เหนือดิน
สูตร พีพี 3  สำ� หรับป้องกันก�ำจัดแมลงปากดูด เช่น ไร และเพลีย้ ต่าง ๆ
สูตร พีพี 4 ส�ำหรับป้องกันก�ำจัดแมลงประเภทด้วงปีกแข็งขนาดเล็ก
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พีพีไตรโค : ไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนั่ม (Tricoderma harzianum)
				คุณสมบัติ ใช้ส�ำหรับป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราชั้นสูง และ
ราชั้นต�่ำบางชนิด เช่น โรคใบจุด โรคใบไหม้ และโรครากเน่า
โคนเน่า ในพืชผัก ไม้ดอก และไม้ผล

พีพี--บีเค33 : บาซิลัส ซับทีลิส / อะไมโลลิควิเฟเซียนส์
(Bacillus subtilis /amylolicquefaciens)
				คุ ณ สมบั ติ ใช้ ส� ำ หรั บ ป้ อ งกั น ก� ำจั ด โรคที่ เ กิ ด จากเชื้ อ รา เช่ น
โรคราเมล็ดผั ก กาด โรคราน�้ ำ ค้ า ง โรคใบจุ ด และโรคใบไหม้
ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคเหี่ยวเขียว โรคดอกเน่า และ
โรคผลเน่า

พีพี--บี 10 : บาซิลัส อะไมโลลิควิเฟเซียนส์ (Bacillus amylolicquefaciens)
				คุณสมบัติ ใช้ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคเหี่ยว
เขียวในพืชตระกูลพริก มะเขือ ตระกูลแตง

พีพี--บี 15 : บาซิลัส อะไมโลลิควิเฟเซียนส์ (Bacillus amylolicquefaciens)
				คุณสมบัติ ใช้ปอ้ งกันโรคหลังการเก็บเกีย่ วทีเ่ กิดจากเชือ้ ราชัน้ สูง
ในสกุล คอลเลทโทตริคัมแอสเพอจิลลัส และไรโซปัส ในตระกูล
พริก มะเขือ เสาวรส องุ่น และสตรอว์เบอร์รี เป็นต้น
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พีพี--สเตร็บโต : สเตร็บโตมัยซีส (Streptomyces sp.)
				คุณสมบัติ ใช้ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราพิเทียม และฟูซาเลียม
เช่น โรครากเน่าโคนเน่า / เน่าคอดิน ในพืชผัก และผลไม้

3. การจัดการสภาพแวดล้อม

ภาพที่ 1.3 เครื่องตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือน
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3.1 แสง (Light) แสงมี ผ ลโดยตรงต่ อ กระบวนการสั ง เคราะห์ แ สง ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการรากฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงาน และเป็นแหล่งของสารประกอบขั้นต้น เพื่อน�ำมา
สังเคราะห์เป็นสารอินทรีย์ในพืช อันเป็นปัจจัยโดยตรงในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแล้ว
แสงยังควบคุมกระบวนการรากฐานของการเจริญเติบโตในระดับต่าง ๆ จนได้ผลรวมออกมาในรูป
การเจริญและเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง นอกจากนี้ แสงยังมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ในการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ด้ ว ย เช่ น การงอกของเมล็ ด การพั ก ตั ว ของเมล็ ด การออกดอก
การตอบสนองของพืชต่อแสงนั้น พืชจะตอบสนองในแง่ต่าง ๆ ดังนี้
		
3.1.1 ความเข้มของแสง คือ ปริมาณแสงทัง้ หมดทีพ่ ชื ได้รบั ซึง่ ความเข้มข้น
แสงของพืชจะแตกต่างกันตามพื้นที่ เวลา ฤดูกาล และระยะห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลก ในพื้นที่
เดียวกัน ความเข้มของแสงจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึงเที่ยงวัน หรือในช่วงบ่าย
จากนั้นจะค่อย ๆ ลดลงไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตก บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกจะมีความเข้ม
ของแสงสู ง ที่ สุ ด และค่ อ ย ๆ ลดลงตามเส้ น รุ ้ ง ที่ มุ ่ ง ไปหาขั้ ว โลกในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น อิ ท ธิ พ ล
ของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ
1. ความเข้มของแสงที่เหมาะสม โดยมีปัจจัยอื่น ๆ เหมาะสม และการ
หายใจเป็นปกติ การสังเคราะห์แสงจะมีอตั ราสูง ท�ำให้ได้อาหารเพือ่ ใช้ในการเจริญเติบโตของพืชมาก
ระดับความเข้มของแสงทีเ่ หมาะสมต่อพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน เช่น พืชในร่มจะต้องการความเข้ม
ของแสงน้อยจึงจะเจริญเติบโตได้ดี แต่ถ้าน�ำไปอยู่กลางแดดที่มีความเข้มของแสงสูง ใบจะไหม้ และ
ต้นจะชะงักการเจริญเติบโต พืชกลางแจ้ง พืชพวกนีจ้ ะต้องการความเข้มของแสงสูง มีการเจริญเติบโต
ได้ดีในที่แจ้ง
2. ความเข้ ม ของแสงที่ ต�่ ำ เกิ น ไป เมื่ อ ความเข้ ม ของแสงไม่ เ พี ย งพอ
จะท�ำให้มีการเจริญเติบโตต�่ำ และท�ำให้ผลผลิตน้อย หรือผลผลิตมีคุณภาพต�่ำ เพราะในการรวมตัว
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กบั น�ำ  
้ ในปฏิกริ ยิ าสังเคราะห์แสงนัน้ ขัน้ ตอนของกระบวนการนีต้ อ้ งการ
พลังงานที่มีปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวกระตุ้นจึงจะเกิดขึ้นได้ กรณีที่แสงมีความเข้มต�่ำ จะส่งผลให้พืช
มีอาหารน้อยตามไปด้วย เมื่อพืชมีอาหารต�่ำ การสร้างสารที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบจะเกิดได้น้อย
พืชจะมีการเจริญเติบโตช้า มีผลผลิต และคุณภาพต�่ำ
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3. ความเข้มแสงที่สูงเกินไป จะส่งผลต่อพืชดังนี้ เช่น ปริมาณคลอโรฟิลล์
ความเข้มของแสงที่สูงเกินไป จะท�ำให้พืชบางชนิดมีปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลง หรือคลอโรฟิลล์
มีประสิทธิภาพต�่ำลง การสังเคราะห์แสงจะต�่ำไปด้วย นอกจากนี้ ยังท�ำให้อุณหภูมิของใบเพิ่มขึ้น
อย่ า งมาก ท� ำ ให้ พื ช มี อั ต ราการคายน�้ ำ สู ง หากอั ต ราการดู ด น�้ ำ ของรากไม่ ส มดุ ล กั บ อั ต รา
การคายน�ำ 
้ พืชจะแสดงอาการขาดน�ำ 
้ ทัง้ นี้ การทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ องใบเพิม่ สูงขึน้ จะเป็นผลให้ระบบย่อยน�ำ้
ย่อยลดการเปลีย่ นน�ำ้ ตาลไปเป็นแป้งลง ท�ำให้พชื มีการสะสมน�ำ้ ตาลแทนแป้ง และยังมีผลท�ำให้อตั รา
การสังเคราะห์แสงลดลง
		
3.1.2 คุณภาพของแสง หรือความยาวคลื่นของแสง แสงมีคุณสมบัติ
เป็ น คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า มี ค วามยาวคลื่ น หลายระดั บ โดยที่ แ สงอาทิ ต ย์ ป ระกอบด้ ว ยแสงที่ มี
ความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 225 – 2,500 นาโนเมตร แต่แสงอาทิตย์ที่ตกลงมายังพื้นโลก จะมี
ความยาวคลื่นระหว่าง 310 – 2,300 นาโนเมตร แสงอาทิตย์ที่ตกลงมายังพื้นโลก อาจแบ่งออก
ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
		
1. คลื่ น แสงที่ ม องไม่ เ ห็ น ได้ แ ก่ แสงเหนื อ ม่ ว ง (Ultra violet, UV)
ช่วงความยาวคลื่น ต�่ำกว่า 390 นาโนเมตร เป็นตัวการในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช และแสง
Infra-red ช่วงความยาวคลื่น สูงกว่า 810 นาโนเมตร จะท�ำให้ปล้องของพืชยืดยาวออก
2. คลื่นแสงที่มองเห็น อยู่ในช่วงความยาวคลื่น 390 – 810 นาโนเมตร
แต่ละช่วงความยาวคลื่นจะมีสีที่แตกต่างกัน แสงในกลุ่มนี้จะมีผลต่อพืช คือ
- แสงสี ม ่ ว ง (390 – 410 nm) แสงสี ค ราม (411 – 425 nm)
และสีน�้ำเงิน (426 – 492 nm) เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของพืชต่อแสงที่เรียกว่า Phototropism
เช่น การที่ดอกไม้บางชนิดหันเข้าหาแสง การโค้งงอของพืชเข้าหาแสง เป็นต้น มีความส�ำคัญ
ต่อการสังเคราะห์แสง
- แสงสีเขียว (493 – 535 nm) ระงับการเจริญเติบโตของพืช
- แสงสีเหลือง (536 – 586 nm) และแสงสีส้ม (587 – 647 nm) ส่งเสริม
การงอกของเมล็ด
- แสงสีแดง (648 – 760 nm) ส่งเสริมการงอก หรือการยับยั้งการงอก
ของเมล็ดพืชบางชนิด และมีความส�ำคัญต่อการสังเคราะห์แสง
- แสงสีไกลแดง (761 – 810 nm) ยับยั้งการงอกของเมล็ด
			3.1.3 ช่ ว งแสง ระยะเวลายาวนานของแสงในแต่ ล ะช่ ว งวั น ซึ่ ง จะ
แตกต่างกันตามฤดูกาล ความยาวของช่วงแสงจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
บางชนิดของพืชเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ อิทธิพลในการเปลีย่ นพืชจากระยะการเจริญเติบโต
ทางกิ่ ง ใบ ไปเป็ น การเจริ ญ เติ บ โตทางด้ า นการสื บ พั น ธุ ์ การตอบสนองของพื ช ต่ อ ช่ ว งแสงนี้
อาจแบ่งเป็น
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1. พืชวันสั้น (Short day plant, SD) เป็นพืชที่ต้องการความยาวช่วงแสง
สั้นกว่าช่วงวันวิกฤติ จึงจะออกดอกได้
2. พืชวันยาว (Long day plant, LD) เป็นพืชทีต่ อ้ งการความยาวช่วงแสง
ยาวกว่าช่วงวันวิกฤติ จึงจะออกดอกได้
3. พื ช ที่ ไ ม่ ต อบสนองต่ อ ช่ ว งแสง (Day neutral plant) พื ช พวกนี้
เมือ่ ได้รบั สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม หรือมีอายุทเี่ หมาะสม ก็จะสามารถออกดอกได้ โดยไม่เกีย่ วข้อง
กับช่วงแสง
3.2 อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมมิ ผี ลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยตัง้ แต่
พืชเริ่มงอกจนกระทั่งออกดอก ติดผล อุณหภูมิเกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ด การสังเคราะห์แสง
การหายใจ การพักตัว เป็นต้น พืชแต่ละชนิดมีความต้องการอุณหภูมทิ ใี่ ช้ในการเจริญเติบโตแตกต่างกัน
อุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช มีทั้งอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิในดิน
อุณหภูมิกลางวัน และอุณหภูมิกลางคืน โดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิอากาศจะมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของล�ำต้น โดยมีผลต่อการสังเคราะห์แสง และการหายใจ กระบวนการทั้ง 2 จะค่อย ๆ เพิ่มอัตรา
ขึ้นตามการเพิ่มของอุณหภูมิจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม ที่ประมาณ
30-35 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ ง การเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ จ ะไม่ เ พิ่ ม อั ต ราการเกิ ด กิ จ กรรมของกระบวนการ
ทัง้ 2 นี้ ส่วนอุณหภูมขิ องดิน มีผลต่อการเจริญเติบโตของราก และมีผลต่อการดูดน�ำ้ และแร่ธาตุอาหาร
ถ้าอุณหภูมิในดินต�่ำ การดูดน�้ำจะลดลง ต้นพืชจะเหี่ยว นอกจากนี้ กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน
ในสภาพอุณหภูมขิ องดินต�ำ  
่ ก็จะลดลงด้วย ท�ำให้ได้อนิ ทรียสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ พืชน้อยตามไปด้วย
ถ้าอุณหภูมิในดินสูงกว่าปกติเพียงเล็กน้อย จะกระตุ้นให้รากมีการเจริญเติบโตยืดยาวมาก แต่หาก
อุณหภูมขิ องรากสูงกว่าล�ำต้น การเจริญเติบโตจะกลับชะงัก อุณหภูมมิ บี ทบาทต่อแทบทุกกระบวนการ
ในพืช เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ ทางชีวเคมี เกิดขึ้นได้โดยกิจกรรมของน�้ำย่อย ซึ่งเป็นโปรตีน
ชนิดหนึ่ง และกิจกรรมของน�้ำย่อยจะขึ้นกับระดับของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของพืชได้แก่ อุณหภูมติ ำ 
�่ มีผลต่อการล�ำเลียงอาหาร ในสภาพอุณหภูมติ ำ 
�่ พืชจะล�ำเลียงอาหารได้ดกี ว่า
ลดการหายใจ เนื่องจากการเจริญเติบโต เป็นผลสุทธิของกระบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจ
ในสภาพอุณหภูมิต�่ำ พืชจะมีการหายใจน้อยลง การเผาผลาญอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสง
จะลดลง ในพืชหลายชนิด อุณหภูมิต�่ำจะเป็นตัวชักน�ำให้พืชเกิดการออกดอก ซึ่งพืชพวกนี้จะต้อง
ได้รับอุณหภูมิต�่ำช่วงหนึ่งจึงจะออกดอกได้ แม้ว่าพืชจะตอบสนองต่ออุณหภูมิต�่ำได้ดี แต่อุณหภูมิ
ที่ต�่ำมากก็จะส่งผลเสียต่อพืชเช่นกัน เช่น ในอุณหภูมิเหนือจุดเยือกแข็ง ต�่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
พืชที่มีถิ่นก�ำเนิดในเขตร้อนจะไม่เจริญเติบโต และที่ช่วงอุณหภูมิ 0-5 องศาเซลเซียส อาจท�ำให้
การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production
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พืชพวกนี้ตายได้ เนื่องจากจะท�ำให้เกิดผลึกน�้ำแข็งภายในเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช และท�ำให้
พืชสูญเสียน�้ำ ท�ำให้พืชได้รับความเสียหาย
ส่วนทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู มาก ก็กอ่ ความเสียหายให้พชื เช่นกัน เช่น การสูญเสียประสิทธิภาพ
ของคลอโรฟิลล์ ใบไหม้ เป็นต้น
		3.3 ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ค่าความเป็นกรด – ด่าง มีความส�ำคัญต่อการ
เจริญเติบโตของพืชในด้านความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในสารละลาย  โดยทัว่ ไปสารละลาย
ควรมี pH อยู่ในช่วง 5.5 – 6.5 จึงจะเป็นช่วงที่เหมาะสม โดยจะเป็นช่วงที่ธาตุอาหารอยู่ในรูปที่พืช
ใช้ได้มากที่สุด pH ของสารละลายต่ากว่า 4 จะเป็นอันตรายต่อรากพืช ถ้า pH สูงกว่า 7 ติดต่อกัน
นาน 2 – 3 วัน จะท�ำให้การดูดใช้ ฟอสฟอรัส เหล็ก และแมงกานีส ผิดปกติ
		3.4 ค่าการน�ำไฟฟ้า (EC) คือ ค่าที่บอกความเข้มข้นของสารละลาย มีหน่วยเป็น
มิลลิโมลต่อเซนติเมตร (mmho/cm) หรือมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) ถ้า EC สูง แสดงว่า
สารละลายมีความเข้มข้นสูง คือ มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่มาก
		3.5 ความชืน้ (Moisture) พืชมีความจ�ำเป็นต้องใช้นำ�้ ในกระบวนการสังเคราะห์แสง
ท�ำให้เซลล์เต่งตึง และยังเป็นตัวละลายแร่ธาตุต่าง ๆ ก่อนที่จะล�ำเลียงเข้าสู่ต้นพืช พืชแต่ละชนิด
ต้ อ งการน�้ ำ ในปริ ม าณที่ แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู ่ กั บ ขนาดและอายุ ข องพื ช ส� ำ หรั บ ความความชื้ น
ในอากาศเป็นปัจจัยทางอ้อมที่มีผลต่อปริมาณความต้องการน�้ำของพืช ถ้าความชื้นในอากาศต�่ำ 
พืชก็จะคายน�้ำมากขึ้น ท�ำให้พืชต้องการน�้ำเพื่อชดเชยปริมาณน�้ำที่สูญเสียไป

เทคนิคและวิธีการ
1. การวางแผนและแนวทางการผลิต การวางแนวทางการผลิตจะเป็นการช่วยให้มี
การท�ำงานเป็นระบบ การผลิตเป็นตามแผนทีว่ างไว้ นอกจากนีจ้ ะเป็นตัวช่วยก�ำหนดชนิดพืชทีจ่ ะปลูก
ในแต่ละฤดูกาล ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ท�ำให้การผลิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และควรมี
การท�ำบันทึกจัดเก็บข้อมูลในแปลงปลูก ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตของพืช
รวมไปถึงใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนให้การปลูกพืชมีความเหมาะสม
2. การเลือกพืน้ ที่ การเลือกพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมมีความส�ำคัญ เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ ง
ในการปลูกพืช โดยพื้นที่ที่เหมาะสมควรมีลักษณะ ดังนี้
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1. พื้นที่ได้รับแสงอย่างเต็มที่ เพียงพอส�ำหรับที่พืชควรได้รับ
2. เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ร ะบบสาธารณู ป โภคดี เช่ น ไฟฟ้ า แหล่ ง น�้ ำ ที่ มี คุ ณ ภาพดี
และมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้
3. ควรเลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสม ตั้ ง อยู ่ ห ่ า งจากโรงงานอุ ต สาหกรรม
หรือแปลงปลูกพืชที่มีการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี
4. มีแหล่งน�้ำสะอาด ไม่มีสารพิษเจือปน
5. ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยท�ำเกษตรเคมีมาเป็นระยะเวลา 3 ปี
3. โรงเรือนและหลังคา ในการปลูกพืชทางการค้านั้น การสร้างโรงเรือนเป็นสิ่งจ�ำเป็น
โดยตัวโรงเรือนจะท�ำด้วยเหล็ก หรือไม่กไ็ ด้ขนึ้ อยูก่ บั งบประมาณ สาหรับหลังคามักจะมุงด้วยพลาสติก
สีขาวขุน่ ในเขตร้อนไม่ควรใช้โรงเรือนแบบปิดเหมือนในเขตหนาว แต่ควรใช้โรงเรือนแบบเปิดด้านข้าง
มีเฉพาะหลังคาเพือ่ กันน�ำ้ ฝน อาจใช้ตาข่ายมุง้ หรือซาแลนกัน้ ด้านข้าง และท�ำให้หลังคามีความสูงต�ำ่
ไม่เท่ากัน เพื่อระบายความร้อน หรือท�ำหลังคาให้เป็นแบบมีปีกโค้ง เพื่อให้ลมด้านบนพัดผ่าน
น�ำความร้อนในโรงเรือนออกไปได้ แต่ถา้ จะท�ำโรงเรือนแบบระบบปิดในเขตร้อน จะต้องใช้พดั ลมช่วย
ในการระบายอากาศ และลดความร้อน ซึ่งจะท�ำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส�ำหรับหลังคาโรงเรือน
ควรสร้างให้มีความลาดเอียง เพื่อให้สามารถระบายน�้ำฝนที่ตกลงมาได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้
หยดน�้ำที่เกิดจากการระเหยเป็นไอภายในโรงเรือนตกลงมา โดยจะให้ไหลลงด้านข้างตามความลาด
เอียงของหลังคาไม่หยดลงสู่ต้นพืช ซึ่งอาจท�ำให้เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ ได้
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ภาพที่ 1.4 ตัวอย่างรูปแบบโรงเรือนส�ำหรับปลูกผักอินทรีย์
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ประเภทของโรงเรือน
ปัจจุบันรูปร่างของโรงเรือนมีความหลากหลายและแตกต่างกันมาก ทั้งขนาดและรูปร่าง
และวัสดุที่ใช้มุงหลังคา สามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้
1. แบ่งตามจ�ำนวนโรงเรือน
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�ำมาใช้ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นวัสดุที่ยอมให้แสงผ่าน
ได้มากที่สุด (มากกว่า 90%) ทนต่อรังสีจากดวงอาทิตย์ มีอายุใช้งานนาน
2. พลาสติกพอลิเอทิลีน (Polyethylene) เป็นวัสดุที่ยอมให้แสงผ่านประมาณ 80%
แต่ไม่ทนต่อรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์ มีอายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี
3. แผ่นพอลีคาร์บอเนต (Polycarbonate sheet) เป็นวัสดุโปร่งแสงปานกลาง มีอายุใช้งาน
ได้นานประมาณ 10 ปี
4. วัสดุปลูก วัสดุปลูกที่น�ำมาใช้ผลิตพืชในระบบอินทรีย์จะต้องเป็นวัสดุที่เป็นสารอินทรีย์
วัสดุปลูกที่เป็นสารอินทรีย์ ได้แก่ มะพร้าวสับ แกลบ ฟางข้าว เปลือกถั่ว และชานอ้อย เป็นต้น
ส�ำหรับในประเทศไทย นิยมใช้กาบมะพร้าวสับ เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่าย ราคาไม่แพงมาก
อุ้มน�้ำได้ดี  โปร่ง เบา แต่มักมีปัญหาในเรื่องความเค็มสูง จึงควรน�ำมาแช่น�้ำก่อนน�ำไปใช้เป็นวัสดุ
ปลูกพืช
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ภาพที่ 1.5 ลักษณะของวัสดุปลูก และรูปแบบของการปลูกพืชในวัสดุปลูก
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5. ชนิดพืชที่ปลูก โดยทั่วไปผักที่จะใช้ปลูกแบบอินทรีย์ในโรงเรือน จะพิจารณาจาก
- เป็นผักทีม่ รี าคาสูงในท้องตลาด เช่น ผักคะน้าสีทอง ผักนวลจันทร์ พริกหยวก และ
แคนตาลูป เป็นต้น
- ผักที่มีอัตราการใช้สารเคมีมากและอ่อนแอต่อโรค แมลง
- เป็นเมล็ดพันธุท์ มี่ าจากการปลูกแบบอินทรีย์ ไม่ใช่พชื ทีไ่ ด้จากการตัดต่อพันธุกรรม
(GMOS)
- ชนิดพืชที่เลือกปลูกควรมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และฤดูกาลระหว่าง
การปลูก

ภาพที่ 1.6 ชนิดของพืชที่นิยมปลูกแบบอินทรีย์ในโรงเรือน
การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production
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6. การใช้ปุ๋ย ปุ๋ยถือเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งส�ำหรับการผลิตพืชเพื่อให้ได้ทั้งปริมาณ
และคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ แต่ปัญหาของเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมา จะพบว่า ในปุ๋ยอินทรีย์
จะมีปริมาณธาตุอาหารพืชอยู่น้อย ท�ำให้ต้องใช้ในปริมาณมาก จะท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงตาม
หากปริมาณธาตุอาหารพืชที่ได้รับไม่เพียงพอ ก็จะท�ำให้พืชโตช้าและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพต�่ำ 
ดังนั้น การที่จะเติมปุ๋ยอินทรีย์ส�ำหรับเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้แก่พืช เพื่อยกระดับของผลผลิต
ในด้านปริมาณและคุณภาพให้ทัดเทียมกับการปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี จะต้องศึกษาให้เข้าใจเสียก่อน
ว่าพืชที่จะปลูกต้องการธาตุอาหารมากน้อยเพียงใด ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดใดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่พืช ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตลอดจนสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้ เพื่อให้
ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าสูงสุด
ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยที่ได้ หรือท�ำมาจากวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีท�ำให้ชื้น
สับ หมัก บด ร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์
แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยชีวภาพ

ภาพที่ 1.7 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
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ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์
1. ปุย๋ หมัก คือ ปุย๋ ทีไ่ ด้จากการหมักซากพืช ซากสัตว์ และอินทรียว์ ตั ถุตา่ ง ๆ ด้วยการน�ำส่วน
ประกอบทัง้ หมดมารวมกัน และรดน�ำ้ ให้ชมุ่ จากนัน้ ปิดให้มดิ ชิดเพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ให้กับจุลินทรีย์
การพิจารณาว่า ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้นั้นมีความเหมาะสมต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ อย่างไรนั้น
สามารถน�ำค่าสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนในปุ๋ยหมักมาพิจารณาได้ โดยปุ๋ยหมักที่มีค่าสัดส่วน
ของคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงกว่า 25 ไม่เหมาะสมต่อการน�ำไปคลุกลงในดิน ทั้งนี้ เนื่องจากเนื้อปุ๋ย
ยังมีวัสดุอินทรีย์ส่วนที่ย่อยสลายไม่สมบูรณ์หลงเหลืออยู่ จะท�ำให้จุลินทรีย์ใช้ธาตุไนโตรเจนในดิน
ไปในการย่อยสลายปุ๋ยหมักต่อ อันจะส่งผลให้พืชที่ปลูกขาดธาตุไนโตรเจนในดินในช่วงแรกได้
แต่ปยุ๋ หมักทีม่ คี า่ C/N Ratio สูงนัน้ เหมาะส�ำหรับใช้คลุมดินในแปลงปลูกซึง่ รักษาความชืน้ ในแปลงได้ดี
และธาตุอาหารในปุย๋ หมักจะค่อย ๆ ปลดปล่อยออกมาให้พชื ได้ใช้ในล�ำดับถัดไป ในส่วนของปุย๋ หมัก
ที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์แล้ว และวัดค่า C/N ได้ไม่เกิน 20 : 1 นั้น จัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณ
คาร์บอนปานกลางควบคู่กับมีปริมาณไนโตรเจนมากเกินพอต่อความต้องการใช้จุลินทรีย์ของดิน
เป็นสารอินทรีย์ที่ผ่านการย่อยสลายส่วนหนึ่งมาก่อนแล้ว จึงมีความเหมาะสมในการเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ที่มีบทบาทในการเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารไนโตรเจนและซัลเฟตเป็นหลัก ให้ฟอสฟอรัสรองลงไป
และให้จุลธาตุทุกชนิดแก่พืช ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ที่มีระดับ C/N อยู่ในช่วง 7-10 นั้นจัดเป็นพวกฮิวมัส
เป็นสารที่มีประจุที่ผิว เป็นทั้งประจุบวกและประจุลบ มีบทบาทในเรื่องการดูดซับธาตุอาหารต่างๆ
2. ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์ ทั้งในรูปแบบของแข็งและของเหลว เป็นปุ๋ยที่ไม่ผ่าน
กระบวนการหมักใด ๆ สามารถน�ำไปใช้ได้เลยทันที
3. ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยที่ได้จากต้นพืช โดยใช้วิธีการเผากลบแล้วปล่อยให้พืชสด ๆ นั้นย่อย
สลายไปตามธรรมชาติ ส่วนมากนิยมใช้เป็นพืชตระกูลถั่ว เพราะให้ธาตุไนโตรเจนในระดับที่สูง
ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว
- ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ที่ใช้ในระบบการปลูกพืชในโรงเรือน ที่ให้ธาตุไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ได้แก่
- ปุ๋ยปลา หรือน�้ำหมักปลา ปลาอุดมไปด้วยกรดอะมิโนชนิดต่างๆ เนื่องจากมีโปรตีนสูงกว่า
ผักสีเขียว หรือผลไม้ และถูกให้ย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นแหล่งของกรดอะมิโนหลายชนิด
ซึง่ สุดท้ายจะกลายเป็นแหล่งของไนโตรเจนทีส่ ำ� คัญ ดังนัน้ เมือ่ น�ำมาผ่านกระบวนการหมักแล้วจะได้
น�้ำหมักที่ธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะไนโตรเจนในปริมาณมาก
การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production
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น�้ ำ หมั ก ฟอสฟอรั ส น�้ ำ หมั ก ฟอสฟอรั ส เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการผลิ ต ธาตุ อ าหารพื ช
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต พื ช ในระบบเกษตรธรรมชาติ และเกษตรอิ น ทรี ย ์ โดยใช้ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้
ทางการเกษตร เช่น ต้นงา กระดูกป่น เป็นต้น
- น�้ ำ หมัก โพแทสเซียม การท�ำน�้ำหมักโพแทสเซี ย ม เป็ นการผลิ ตธาตุ อ าหารพื ช ในรู ป
ของโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ หรือรอบแปลงเกษตรกร เช่น
ต้นยาสูบ หรือต้นถั่ว ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว
7. ระบบการให้น�้ำ การให้น�้ำในแปลงปลูกพืชในโรงเรือน มักจะติดตั้งระบบน�้ำ ที่มีให้
วาวล์เปิด-ปิดน�ำ 
้ ติดอยูด่ า้ นหัวแปลง แล้วต่อสายยางเข้าไปในแปลง การให้นำ�้ จะเป็นลักษณะน�ำ้ หยด
โดยจะติดตัง้ ท่อพลาสติกหลัก (ท่อพีอ)ี และใช้ทอ่ ไมโครทีม่ คี วามยืดหยุน่ และมีรรู ะบายน�ำ้ ขนาดเล็ก
ตรงปลายท่อ ต่อไปยังต้นพืชแต่ละต้น แต่ระบบแบบนี้ต้องคอยระวังเรื่องหัวปล่อยสารละลายอุดตัน
และแรงดันหัวปล่อยน�้ำแต่ละหัวที่ไม่เท่ากัน ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ตัวกรองก่อนปล่อยเข้าสู่แปลงพืช
และตัวปรับแรงดัน นอกจากนี้ คุณภาพของน�้ำยังเป็นส่วนส�ำคัญ โดยน�้ำที่เหมาะสมในการน�ำมาใช้
ในการปลูกในระบบอินทรีย์ จะต้องเป็นน�้ำที่สะอาด ปราศจากเชื้อก่อโรคและสารเคมี หลีกเลี่ยง
การใช้น�้ำจากแหล่งชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม เพราะอาจท�ำให้พืชผักเกิดการปนเปื้อนได้
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ภาพที่ 1.8 ลักษณะรูปแบบระบบการจ่ายน�้ำ และปุ๋ยในแปลงปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน
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ในการก�ำหนดการให้น�้ำแก่พืช เพื่อให้พืชเจริญเติบโต และให้ผลตอบแทนสูงนั้นจะค�ำนึงว่า
เมื่อไหร่จึงจะควรให้น�้ำแก่พืชและให้เป็นปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งในทางปฏิบัติจะต้องค�ำนึงถึงปัจจัย
ที่ก�ำหนด 3 ประการ คือ พืช ดิน และน�้ำ ดังนี้ คือ
1. ปริมาณน�้ำที่พืชต้องการที่ช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดอายุพืช
2. ความสามารถในการอุ้มน�้ำในบริเวณเขตราก
3. ปริมาณของน�้ำที่จะหามาท�ำการชลประทานได้
ปริมาณน�้ำที่พืชต้องการที่ช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดอายุของพืช และความสามารถอุ้มน�้ำ
ของดินในเขตราก เป็นข้อมูลส�ำคัญเบื้องต้น ซึ่งจะต้องน�ำมาใช้ในความถี่ในการให้น�้ำและปริมาณน�้ำ
ทีจ่ ะต้องให้ในแต่ละครัง้ พืชทีก่ ำ� ลังเจริญเติบโตย่อมมีการใช้นำ�้ อยูต่ ลอดเวลา อัตราการใช้นำ�้ จะขึน้ อยู่
กับชนิด และอายุของพืช อุณหภูมิ และสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ การให้น�้ำแก่พืชในแต่ละครั้ง ปริมาณ
ทีใ่ ห้ควรเพียงพอกับความต้องการน�ำ้ ของพืช พืชเกือบทุกชนิดจะให้ผลผลิตลดลง หรือคุณภาพเลวลง
ถ้ามีการขาดน�้ำที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ช่วงเวลาที่เมื่อมีการขาดน�้ำ แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผลผลิตมากที่สุด เรียกว่า ช่วงวิกฤติ ( Critical period) ดังนั้น ช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องคอย
รักษาดินให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ
8. การป้องกันและก�ำจัดโรคและแมลง การปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ในโรงเรือน
จะช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชเข้าสู่ภายในโรงเรือนได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากพบว่า มีการระบาด
ของโรคและแมลงศั ต รู พื ช เกิ ด ขึ้ น ในโรงเรื อ นจะต้ อ งหลี ก เลี่ ย งการใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด วั ช พื ช
และสารก�ำจัดศัตรูพืชทุกชนิด แต่จะมุ่งเน้นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ส�ำหรับฉีดพ่นป้องกันโรค
และแมลงต่าง ๆ แทน เช่น สะเดา และตะไคร้หอม เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ตัวห�้ำ ตัวเบียน
และเชื้อรา ในการช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบูเวเรีย เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรค
การปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน ส่วนใหญ่มักจะพบเจอปัญหาในเรื่องของการลงทุนสร้าง
โรงเรือนเพาะปลูก เกษตรกรจะต้องลงทุนในการสร้างโรงเรือนประมาณ 30,000 – 40,000 บาท/โรงเรือน
ซึ่งสูงกว่าการปลูกโดยทั่วไป แต่จัดว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว สามารถคืนทุนได้ในภายหลัง
เนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยในการใช้สารเคมีในการป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพชื จะลดน้อยลง และปัญหา
ที่พบรองลงมาคือ เกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตและ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่พืช ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์จะมีปริมาณธาตุอาหารที่แตกต่างกัน ดังนั้น การน�ำไปใช้
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ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และระยะการเจริญเติบโต หากเติมปุ๋ยในปริมาณที่มากเกินความจ�ำเป็น
ก็จะส่งผลให้มีต้นทุนที่สูง แต่หากพืชได้รับไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้น ๆ
อีกด้วย

บทสรุป
การผลิ ต ผั ก อิ น ทรี ย ์ ใ นโรงเรื อ น เป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กที่ เ กษตรกรนิ ย มใช้ เนื่ อ งจาก
เป็นการหลีกเลี่ยงและควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมที่ได้ผลดีระดับหนึ่ง ป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิต นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต
ในด้ า นการก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ได้ อี ก ทาง โดยการปลู ก ในโรงเรื อ นเป็ น การผลิ ต ภายใต้ ส ภาวะปิ ด
ท�ำให้สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ได้ง่าย เหมาะสมต่อการน�ำไปใช้ผลิตผักอินทรีย์ให้มี
คุณภาพดีต่อไป
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การผลิตผักอินทรีย์นอกโรงเรือน
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท

บทน�ำ
ระบบการปลูกผักอินทรียน์ อกโรงเรือนมุง่ เน้นการรักษาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพธรรมชาติด้านพืช ดิน และจุลินทรีย์ รวมถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านในการเพาะปลูกพืชผัก
โดยวิธที ผี่ ปู้ ลูกคุน้ เคย รวมทัง้ การมุง่ เน้นการลดค่าใช้จา่ ยเพิม่ รายได้ให้กบั ผูป้ ลูกโดยหลักการปลูกผัก
อินทรีย์นอกโรงเรือน มีหลักการดังนี้
1. ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ผักที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรม (GMOs)
2. คัดเลือกชนิดพืชผักที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ได้ดี มีความต้านทานต่อโรคและ
แมลง มีอายุการเก็บเกีย่ วสัน้ และมีการปลูกแบบผสมผสานพืชผักหลาย ๆ ชนิดในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน หรือ
การปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดปัญหาด้านศัตรูพืช และลดความเสี่ยงเนื่องจากการสูญเสียสมดุลของ
ธาตุอาหาร
3. ปรั บ ปรุ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น โดยการท� ำ ปุ ๋ ย หมั ก ด้ ว ยตนเอง จากเศษวั ช พื ช
และเศษพื ช ในแปลงผลิ ต พื ช ผั ก ของตนเอง ปุ ๋ ย คอก หรื อ การปลู ก พื ช บ� ำ รุ ง ดิ น เพื่ อ ลดต้ น ทุ น
การซื้อปุ๋ยจากภายนอก
4. ใช้ปจั จัยการผลิตด้านสารควบคุมศัตรูพชื ทีส่ ามารถผลิตได้เองในพืน้ ที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การใช้สารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพรท้องถิ่น สารสกัดธรรมชาติและชีวภัณฑ์ ควบคู่กับการใช้
ตัวหาํ้ และตัวเบียนเพือ่ ควบคุมโรคและแมลงในแปลงปลูก ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในการควบคุม
การปนเปื้อนของสารเคมีที่น�ำเข้าจากภายนอก
24

การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production

5. การควบคุมวัชพืชใช้แรงงานคน และการคลุมแปลงด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบหญ้าแฝก
ฟางข้าว หรือใช้เครื่องมือกลแทนการใช้สารเคมีก�ำจัดวัชพืช
6. ผู้ปลูกควรจดบันทึกการท�ำฟาร์ม ตามแบบฟอร์มที่กำ� หนด เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
ต้นทุนการผลิต และการป้องกันปัญหาที่เกิดซํ้า ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นหลักฐานรับรองมาตรฐาน
การผลิตหากมีความจ�ำเป็นต้องขอใบรับรองพื้นที่หรือรับรองพืช
7. ในกรณี ที่ ต ้ อ งการผลิ ต ผั ก อิ น ทรี ย ์ เ พื่ อ ส่ ง จ� ำ หน่ า ยในการตลาด ผู ้ ป ลู ก ควรศึ ก ษา
ข้อก�ำหนดการปลูกผักอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย และยื่นขอการรับรอง
มาตรฐานการปลูกด้วย
ส�ำหรับแนวคิดของการผลิตผักนอกโรงเรือนนั้น พอสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้
1. เพื่อได้ผักที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปลูกและฟื้นฟูบ�ำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
4. เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติอย่างเหมาะสม
5. เพื่อน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำรงชีพอย่างเหมาะสม

วิธีการผลิตผักอินทรีย์นอกโรงเรือน
การเตรียมพื้นที่ก่อนการผลิตผัก
1. ตรวจสอบการใช้พื้นที่ดินที่จะท�ำการผลิตผัก ต้องทราบประวัติการใช้พื้นที่ เช่น เคยปลูก
พืชอะไร ประวัตกิ ารใช้ปยุ๋ และสารเคมีสงั เคราะห์ทางการเกษตร หากมีการใช้สารเคมีในพืน้ ทีม่ าก่อน
ท�ำการประเมินว่า พื้นที่แปลงนั้นผ่านการใช้มากน้อยเพียงไร เพื่อท�ำการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม
ต่อการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยต้องไม่มกี ารตกค้างของสารเคมีสงั เคราะห์ทางการเกษตร
2. เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ เพราะสิ่งส�ำคัญที่ต้องทราบคือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ของดินในแปลงปลูก เพือ่ เป็นข้อมูลในการน�ำมาค�ำนวณหาปริมาณของปูนบดหรือโดโลไมท์ทอี่ าจต้อง
น�ำไปใส่เพือ่ ปรับสภาพดิน หากดินมีคา่ ความเป็นกรดค่อนข้างสูง นอกจากนี้ จ�ำเป็นต้องทราบปริมาณ
ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูก ตลอดจน
การปรับปรุงบ�ำรุงดินในปีต่อไป
3. พืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชัน ควรป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน โดยอาจท�ำเป็นแนว
ขัน้ บันไดร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก หรือการปลูกพืชผักบางชนิดทีส่ ามารถยึดดินระหว่างแนวขัน้ บันได
เช่น ดอกไม้จีน หรืออาจท�ำแปลงปลูกโดยใช้ไม้ไผ่ หรือบล็อกซีเมนต์ล้อมรอบ นอกจากจะช่วยลด
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การชะล้างของหน้าดินแล้ว ยังช่วยท�ำให้ง่ายต่อการจัดการดินในแปลงปลูก อาหารพืชที่ใส่ลงไปใน
แปลงปลูกไม่ไหลไปตามการชะล้างของน�้ำ ท�ำให้ดินปลูกยังมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดฤดูกาลปลูก
การเตรียมปัจจัยการผลิตก่อนปลูก
การจัดการเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการปลูกผักอินทรีย์ จะใช้วัตถุดิบที่ท�ำจากวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น
1. ปุย๋ หมัก เป็นปุย๋ ทีไ่ ด้จากการหมักเศษพืชต่าง ๆ เช่น ฟางข้าว เศษใบไม้ และเศษผัก เป็นต้น
2. ปุย๋ คอก ต้องเป็นปุย๋ มูลสัตว์ทผี่ า่ นการหมักตามธรรมชาติจนย่อยสลายดีแล้ว (ไม่ใช้มลู สัตว์
ที่ไม่ผ่านการหมัก)
3. ปุ๋ยอินทรีย์นํ้า เป็นสิ่งที่ผู้ปลูกสามารถท�ำใช้เองได้โดยใช้วัสดุในพื้นที่ เช่น เศษพืชต่าง ๆ
เศษวัชพืช หรือแม้กระทัง่ พืชสมุนไพร โดยน�ำมาผสมกับกากนาํ้ ตาล ในอัตราส่วน พืช:กากนาํ้ ตาล:นาํ้
เท่ า กั บ 4:1:1 และเติ ม หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ผ ลิ ต โดยกรมพั ฒ นาที่ ดิ น (พด.2 หรื อ พด.7) หมั ก ไว้
เป็ น เวลา 7 วั น (ส� ำ หรั บ ช่ ว งที่ มี อ ากาศเย็ น อาจต้ อ งใช้ เ วลาหมั ก นานกว่ า นี้ ) จากนั้ น
น�ำของเหลวที่ได้ไปผสมนํ้าในอัตราส่วน 1:500 ฉีดพ่นที่ใบพืชผัก หรือรดลงดิน โดยมีข้อระวัง คือ
หากปุ๋ยอินทรีย์นํ้าที่ได้มีกลิ่นเหม็นเน่าไม่ควรน�ำไปใช้ ปุ๋ยอินทรีย์นํ้าที่ได้ต้องมีกลิ่นหอม การหมัก
ต้องสมบูรณ์ และสะอาดทุกขั้นตอน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545)
4. ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบพืชตระกูลถั่วในระยะออกดอก เนื่องจากที่ราก
ของพืชตระกูลถั่วจะมีเชื้อแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บสะสมไว้ในปม
ที่บริเวณราก และจะปลดปล่อยให้กับดินเมื่อพืชถูกไถกลบ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน
ไปพร้อม ๆ กัน โดยวิธีปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดกระท�ำได้ ดังนี้
4.1 ปลู ก พื ช ตระกู ล ถั่ ว หลั ง จากเก็ บ เกี่ ย วผลิ ต ผลแต่ ล ะฤดู ก าลปลู ก หรื อ เมื่ อ
ต้องทิง้ แปลงเพือ่ พักดินก่อนปลูกครัง้ ต่อไปควรท�ำการไถหว่านพืชตระกูลถัว่ ทิง้ ไว้ และไถกลบก่อนปลูก
พืชหลัก
4.2 ปลูกพืชตระกูลถั่วในลักษณะพืชหมุนเวียน โดยการแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ
และปลูกพืชตระกูลถัว่ บางส่วน ซึง่ พืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือสามารถปลูกผักได้ตามปกติ จากนัน้ จึงหมุนเวียน
พืชที่ปลูกสลับกันไประหว่างผัก และพืชตระกูลถั่วในการปลูกครั้งถัดไป
5. ควรใส่ เชื้ อ ราปฏิ ป ั ก ษ์ ล งในดิ น หรื อ รองก้ น หลุ ม ก่ อ นปลู ก พื ช ผั ก ทุ ก ครั้ ง ได้ แ ก่
เชือ้ ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) โดยเชือ้ ไตรโคเดอร์มาสามารถควบคุมโรคพืชในดิน
ได้หลายชนิด เช่น เชื้อรา Pythium spp. เชื้อรา Phytopthora spp. สาเหตุโรครากเน่า-โคนเน่า
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โรคเน่าระดับดิน เชือ้ รา Sclerotium spp. เชือ้ รา Rhizoctonia spp. เชือ้ รา Colletotrichum spp.
เชื้อรา Alternaria spp. เชื้อ Fusarium spp. (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)
วิธีการเตรียมดินก่อนปลูกผัก
1. ท�ำการปรับระดับพื้นที่ให้เรียบ โดยไถเตรียมดินด้วยการไถดะ 1 ครั้ง ตากดินทิ้งไว้ 7 วัน
เพื่อก�ำจัดไข่แมลงศัตรูพืช  แมลงศัตรูพืชทั้งตัวอ่อนและตัวแก่  เชื้อโรคพืช และวัชพืชชนิดต่าง ๆ
แล้วท�ำการไถพรวน 1 ครั้ง จะช่วยท�ำให้ดินมีเนื้อละเอียด ร่วนซุย เหมาะแก่การปลูกพืชผัก ในพื้นที่
ทีม่ ปี ญ
ั หาวัชพืชและเคยมีศตั รูพชื ระบาดอย่างรุนแรงมาก่อน ควรตากดินทิง้ ไว้อกี 7 วัน แล้วไถพรวน
อีกครั้งหนึ่ง (ภาพที่ 2.1)

ภาพที่ 2.1 การไถดะและตากดินทิ้งไว้
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2. ท�ำการยกร่องกว้างประมาณ 1.2 เมตร ยาว 6 เมตร สูงประมาณ 25-30 เซนติเมตร
เป็นอย่างน้อย จะช่วยในเรื่องการระบายน�้ำได้ ระยะระหว่างร่องกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร
(เพื่อให้สะดวกในการเดินปฏิบัติงาน) (ภาพที่ 2.2)

ภาพที่ 2.2 การยกร่องท�ำแปลงปลูก
3. ท�ำการปรับดินบนแปลงปลูกให้เรียบ หลังจากนัน้ น�ำปุย๋ อินทรียห์ รือ/และปุย๋ หมักใส่ลงไป
ในแปลงปลูกในอัตราประมาณ 50 กิโลกรัมต่อแปลงต่อการปลูกพืชผัก 1 ช่วงอายุการปลูกของพืช
(1 crop) ผสมคลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมักให้เข้ากับดิน (ภาพที่ 2.3)

ภาพที่ 2.3 การปรับแปลงปลูกและใส่ปุ๋ย
28

การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production

4. ท�ำการราดปุ๋ยอินทรีย์น�้ำที่ผลิตจากสารเร่ง พด.2 ในอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ อัตราส่วนสารเร่ง
ต่อน�้ำ 1:500 เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร และสารเร่งการเจริญเติบโตแก่พืชและจุลินทรีย์ดิน (ก่อนราดควร
ท�ำให้ดินมีความชื้นพอควร ไม่ควรราดในขณะที่ดินแห้ง และไม่ควรราดขณะที่มีแสงแดดจัดเกินไป)
5. ราดเชื้อไตรโคเดอร์มา (เชื้อสด) (ภาพที่ 2.4) ลงบนแปลงปลูกที่เตรียมไว้ เพื่อป้องกันโรค
ทางดินในช่วงแรกที่ปลูก แล้วจึงปลูกพืชผัก (ก่อนราดเชื้อไตรโคเดอร์มาต้องท�ำให้ดินมีความชื้นพอ
ประมาณ ไม่ควรราดขณะที่ดินแห้ง และไม่ควรราดขณะที่มีแสงแดดจัดเกินไป ควรราดในช่วงที่มี
แสงแดดอ่อน ๆ เช่น ช่วงเวลาเย็น)

ภาพที่ 2.4 เชื้อไตรโคเดอร์มา (เชื้อสด)
6. ท�ำการคลุมแปลงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 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�่ำดอก กะหล�่ำปลี ผักกาดขาวปลี มะเขือเทศ พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว
และแตงกวา เป็นต้น

ภาพที่ 2.6 การเพาะต้นกล้าพืชผักบางชนิด
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2. ประเภททีส่ ามารถหว่านเมล็ดลงในแปลงได้เลย ผักประเภทนีม้ อี ายุสนั้ โตเร็ว มีระยะปลูกถี่
เมล็ดหาง่าย และราคาถูก เช่น ผักชี ผักกาดกวางตุ้งดอก ผักกาดกวางตุ้งต้น คะน้า ผักโขม ขึ้นฉ่าย
และฝักชีฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งสามารถปลูกได้ 2 วิธีคือ
2.1 โดยหว่านเมล็ดให้กระจายทั่วแปลง คลุมด้วยฟางบาง ๆ และรดน�้ำเป็นฝอย
ละเอียดให้ทั่วแปลง เมื่อต้นกล้างอกและมีใบจริงประมาณ 1-2 ใบ ให้เริ่มถอนแยก โดยเลือกต้นกล้า
ที่แข็งแรงไว้ และจัดระยะปลูกให้เหมาะสม
2.2 โดยการโรยเป็นแถว วิธีนี้จะประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่าวิธีหว่าน โดยโรย
เมล็ดให้เป็นแถวในร่องอีก 0.5-1.0 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้างอก ให้ถอนต้นที่อ่อนแอ หรือต้นเล็กกว่า
และเบียดชิดกันทิ้งไป
3. ประเภททีใ่ ช้ปลูกเป็นหลุม ผักบางชนิดสามารถเพาะในถาดเพาะ หรือหยอดลงในหลุมปลูก
โดยตรงก็ได้ เช่น ถัว่ ฝักยาว ถัว่ ลันเตา แตงกวา ฟักทอง มะระ น�ำ้ เต้า ผักกาดหัว และแครอท เป็นต้น
โดยหยอดเมล็ ด ตามหลุ ม ปลู ก ที่ เ ตรี ย มไว้ ห ลุ ม ละ 1-2 เมล็ ด ลึ ก ประมาณ 1.0-2.0 เซนติ เ มตร
กลบด้วยดิน เมื่อต้นกล้ามีใบจริงประมาณ 2 ใบ ให้ถอนต้นที่อ่อนแอทิ้ง เหลือไว้หลุมละ 1 ต้น
วิธีการปลูกผักนอกโรงเรือน
1. ส�ำหรับต้นกล้าทีเ่ พาะในถาดไว้ เมือ่ มีใบจริง 2 ใบ (ภาพที่ 2.7) หรืออายุประมาณ 15-25 วัน
ท�ำการย้ายปลูกลงในแปลงปลูกที่จัดเตรียมไว้

ภาพที่ 2.7 ลักษณะของต้นกล้าที่พร้อมปลูก
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2. การเตรียมหลุมปลูก (ภาพที่ 2.8) การเตรียมหลุมปลูกนั้นระยะระหว่างต้นและระหว่าง
แถวขึ้นอยู่กับชนิดของผักและสายพันธุ์ของผักที่จะน�ำมาปลูก โดยหากผักมีความกว้างของทรงพุ่ม
ไม่กว้างมาก ควรเว้นระยะให้เหมาะสมกับขนาดของต้น ส่วนผักที่มีขนาดของความกว้างทรงพุ่ม
เมื่อโตเต็มที่มาก ควรเว้นระยะระหว่างต้นและระหว่างแถวให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ต้นผักเบียดแน่น
กันเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เชื้อโรคท�ำลายผักที่ปลูกได้ง่าย ขนาดของระยะปลูกในผักแต่ละชนิด
ในแปลงปลูกผักอินทรีย์นอกโรงเรือนของสาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เช่น ผักกาดกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักกาดฮ่องเต้ และผักสลัดสายพันธุ์ต่าง ๆ ใช้ระยะปลูก
20 x 20 เซนติ เ มตร ขณะที่ ถั่ ว ฝั ก ยาว แตงกวา ฟั ก ทอง ถั่ ว ลั น เตา และบวบ ใช้ ร ะยะปลู ก
50 x 50 เซนติเมตร เป็นต้น

ภาพที่ 2.8 การเตรียมหลุมปลูก
3. น�ำต้นกล้าย้ายปลูกลงในหลุมปลูกที่เตรียมไว้ตามระยะปลูกที่ก�ำหนด (ภาพที่ 2.9)
		

ภาพที่ 2.9 การปลูกต้นกล้าในหลุมปลูก
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4. รดน�ำ้ อย่างสม�ำ่ เสมอ (ภาพที่ 2.10) หากพบว่า แปลงปลูกมีความชืน้ สูง ไม่จำ� เป็นต้องรดน�ำ้
เช้าเย็น โดยอาจรดน�้ำวันละ 1 ครั้งก็เพียงพอ หรือบางครั้งอาจเว้นวันรดก็ได้หากมีความชื้นสูงมาก
(ต้องใช้ประสบการณ์ของผู้ปลูกหมั่นสังเกตด้วยตนเอง)

ภาพที่ 2.10 การรดน�้ำในแปลงปลูก
5. การดูแลรักษาพืชผักที่ปลูก การปลูกผักอินทรีย์ ผู้ปลูกต้องหมั่นเข้าแปลงปลูกอย่าง
สม�่ำเสมอ เนื่องจากอาจมีโรคและแมลงเข้ามารบกวนได้ง่ายกว่าการปลูกด้วยระบบปลอดภัย ดังนั้น
การดูแลรักษาพืชผัก ควรมีการป้องกันไว้กอ่ นทีจ่ ะเกิดการเข้าท�ำลายของโรคและแมลง โดยหลังจาก
ย้ายต้นกล้าปลูกได้ประมาณ 10 วัน ให้ทำ� การพ่นสารป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื ไว้เป็นระยะ ๆ ทุก 3-5 วัน
และอาจมีการพ่นปุ๋ยอินทรีย์ทางใบเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นผักทุก ๆ 7-10 วัน (ภาพที่ 2.11)
บางพื้นที่หากมีการระบาดของแมลงมาก อาจมีการใช้กับดักกาวเหนียวช่วย ซึ่งจะช่วยในการก�ำจัด
แมลงตัวแก่ได้เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 2.11 การพ่นปุ๋ยอินทรีย์ทางใบ
6. การเก็ บ เกี่ ย วผลิ ต ผล เมื่ อ ถึ ง อายุ ก ารเก็ บ เกี่ ย ว ท� ำ การเก็ บ เกี่ ย วผั ก แต่ ล ะชนิ ด
โดยไม่เก็บเกี่ยวผลิตผลที่อ่อน หรือแก่เกินไป เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่สะอาด
และรีบน�ำไปไว้ในที่ร่มหรือห้องเย็นทันที เพื่อป้องกันผลิตผลเสียหาย
7. หลังจากที่การเก็บเกี่ยวพืชผักชนิดแรกไปแล้ว ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดิม เช่น ในแปลงที่ 1
ปลูกผักกาดกวางตุ้งได้ผลผลิตดี หลังเก็บเกี่ยวผลิตผลแล้ว ควรปลูกพืชสลับชนิด เช่น ผักบุ้งจีน
แล้วอาจตามด้วย แตงกวา ผักโขม ขึน้ ฉ่าย กุยช่าย ข้าวโพดฝักอ่อน ถัว่ ฝักยาว คะน้า ผักชี และมะเขือ
เป็นต้น โดยทุก ๆ แปลงที่ท�ำการปลูก ต้องมีการท�ำบันทึกประวัติประจ�ำแปลงปลูกไว้ เพื่อป้องกัน
การปลูกซ�ำ้ พืชกลุม่ เดิม ซึง่ จะช่วยลดปัญหาเรือ่ งการสะสมของโรคและแมลงได้ (ช่วยตัดวงจรของโรค
และแมลงหากเปลี่ยนพืชปลูกในตระกูลที่ต่างกัน)
ข้อแนะน�ำอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่สนใจในการที่จะปลูกพืชผักด้วยระบบ
เกษตรอินทรีย์ มีดังนี้
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1. ก่อนท�ำการปลูกผักอินทรีย์ ในบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ปลูก ควรมีการปลูกสมุนไพรไล่แมลง
หรือผักสมุนไพรที่มีกลิ่นแรงไว้โดยรอบ เช่น ตะไคร้หอม โหระพา และแมงลัก เป็นต้น
2. ควรมีการปลูกสมุนไพรก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไว้ภายในพื้นที่ปลูก เพื่อใช้ส�ำหรับท�ำ
สารสกัดก�ำจัด หรือไล่โรคแมลงในแปลงผลิตผัก โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อปัจจัยการผลิตจากแหล่งอื่น
3. ควรมีการสุ่มน�ำ้ และดินส่งตรวจทุกปี เพื่อป้องการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในแปลง
ปลูกผักด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

บทสรุป
การผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นสิ่งที่ผู้ปลูกหลายท่านไม่คิดว่าจะสามารถท�ำได้
แต่ทางสาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพื้นที่ผลิตผักสดในระบบ
เกษตรอินทรีย์ส�ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และเปิดฝึกอบรมให้กับผู้ที่มีความสนใจผลิตผัก
แบบเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งปี ทั้งกลุ่มผักล้มลุก และกลุ่มผักยืนต้น ดังนั้น หากท่านใดมีความสนใจ
ไม่วา่ จะปลุกไว้เพือ่ การบริโภคเองในครัวเรือน หรือเพือ่ เป็นอาชีพเสริมในอนาคต สามารถเข้ามาเรียนรู้
ด้านการผลิตผักสด และการท�ำปัจจัยการผลิตได้ เพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนหรือครอบครัวมีรายได้เพิม่ ขึน้
และมีสว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีข่ องชุมชนให้นา่ อยูอ่ ย่างยัง่ ยืนตลอดไป ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และของรัฐบาล
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>>>
การผลิตข้าวอินทรีย์

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ศิริบูรณ์

บทน�ำ
ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) นับว่าเป็นสินค้าทีม่ คี วามต้องการอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ตลาดส่งออก
และตลาดในประเทศ เนือ่ งจากปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคนิยมบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพ ท�ำให้เริม่ สนใจบริโภค
อาหารที่ผลิตปราศจากสารเคมีตกค้าง การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะไม่ใช้สารเคมี
ในขัน้ ตอนการผลิต ท�ำให้สนิ ค้าเกษตรอินทรียเ์ ติบโตมาก อีกทัง้ ยังได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐบาลและเอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในรัฐบาลของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ที่ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยจ� ำ นวนมหาศาลที่ ต ้ อ งใช้ เ พื่ อ ก� ำ จั ด สารพิ ษ ตกค้ า ง การบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย
และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสารพิษตกค้างในอาหาร จึงได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมอาหารอินทรีย์ จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
การผลิ ตข้าวอินทรีย์นั้นพบว่า ผลผลิต 96 เปอร์ เซ็ นต์ ส่ ง ไปจ� ำ หน่ า ยยั ง ต่ า งประเทศ
โดยตลาดหลักส�ำคัญคือ ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ในอัตราเพิ่มขึ้น 15-20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
ในอนาคตจะขยายตลาดไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ส�ำหรับตลาดภายใน
ประเทศนั้น ข้าวอินทรีย์มีโอกาสดีจากการสนับสนุนของช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่ก�ำลังพัฒนา
ไปอย่างมาก และมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพที่ผลิตตาม
วิธีธรรมชาติมากขึ้น โดยตลาดแบ่งเป็น 2 ตลาด คือ 1) ช่องทางโมเดิร์นเทรดและช่องทางขายตรง
ซึง่ มีมาตรฐานเดียวกับส่องออก ท�ำให้ราคาค่อนข้างสูง และ 2) ตลาดข้าวอินทรียท์ จี่ ำ� หน่ายโดยชุมชน
เกษตรกร ซึ่งวางจ�ำหน่ายในชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตและร้านจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ
ราคาจะต�่ำกว่าข้าวอินทรีย์ประเภทแรก
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หลักการผลิตข้าวอินทรีย์
การผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย ์ เป็ น ระบบการผลิ ต ข้ า วที่ ไ ม่ ใช้ ส ารเคมี ท างการเกษตรทุ ก ชนิ ด
นอกจากจะท�ำให้ข้าวที่ได้คุณภาพสูงและปลอดจากพิษแล้ว การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิต
ทางการเกษตรที่ เ น้ น เรื่ อ งธรรมชาติ ห ลั ก ได้ แ ก่ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ การฟื ้ น ฟู
ความอุดมสมบูรณ์ การรักษาสมดุลธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพือ่ ผลิตอย่างยัง่ ยืน
การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีนั้น สามารถท�ำได้ตั้งแต่
การเลือกแหล่งปลูก การเตรียมดิน จนกระทั่งการเก็บเกี่ยว ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ มีดังนี้ คือ
1. การเลือกพื้นที่ปลูก
พื้นที่ควรมีขนาดใหญ่ติดต่อกันและมีความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยธรรมชาติค่อนข้างสูง
ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวอย่างเพียงพอ มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูง ควรเป็นพืน้ ทีล่ มุ่ สามารถควบคุมน�ำ้ ได้ดี หรือทีน่ าดอนติดกับภูเขา มีแหล่งน�ำ้ ส�ำหรับ
เพาะปลูก เช่น เหมืองฝาย อ่างเก็บน�้ำ บ่อส�ำรองน�้ำ และบ่อน�้ำบาดาล โดยต้องเป็นน�้ำสะอาด
ปราศจากสารอนินทรีย์ที่มีพิษปนเปื้อน ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน
เป็ น เวลานาน หรื อ มี ก ารปนเปื ้ อ นของสารเคมี สู ง สภาพพื้ น ที่ ห ่ า งไกลจากแหล่ ง มลพิ ษ เช่ น
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือฟาร์มเลีย้ งสัตว์ขนาดใหญ่ และห่างจากพืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้สารเคมี
ในการเกษตร พื้นที่ที่จะใช้ในการผลิตข้าวโดยปกติมีการตรวจสอบหาสารตกค้างในดินหรือในน�้ำ
2. การเลือกใช้พันธุ์ข้าว
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน คือ เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากแปลงข้าวอินทรีย์ที่ไม่มีการปลอมปน
ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ GMO และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารสังเคราะห์ พันธุ์ข้าวที่ใช้
ปลูกควรมีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูกและให้ผลผลิต
ได้ดีแม้ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต�่ำ ต้านทานโรค แมลงที่ส�ำคัญ และมีคุณภาพ
เมล็ดตรงกับความต้องการของผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
และ กข 15 ซึ่งทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวที่มีคุณภาพเมล็ดดีเป็นพิเศษ เมล็ดพันธุ์จะต้องได้มาจากแหล่ง
ที่สามารถเชื่อถือได้ เช่น กรมการข้าว หรือหน่วยงานรัฐบาล ที่มีใบรับรองการผลิตอินทรีย์
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3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว
เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานผลิตจากแปลงผลิตพันธุ์ข้าวที่ได้รับการดูแลอย่างดี  
มีความงอกสูง มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ไม่มีสิ่งเจือปน และผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารเคมี
สังเคราะห์ ปราศจากโรคแมลงและเมล็ดวัชพืช หากจ�ำเป็นต้องป้องกันโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
อนุ โ ลมให้ น� ำ มาแช่ ใ นสารละลายจุ น สี (จุ น สี 1 กรั ม ต่ อ น�้ ำ 1 ลิ ต ร) เป็ น เวลานาน 20 ชั่ ว โมง
แล้วล้างด้วยน�้ำก่อนน�ำไปปลูก
4. การเตรียมดิน
การเตรี ย มดิ น มากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู ่ กั บ คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น ในแปลงนาก่ อ นปลู ก และ
วิธกี ารปลูก โดยต้องมีการไถดะ (ภาพที่ 3.1) ไถแปร ไถคราด (ภาพที่ 3.2) และท�ำเทือก เพือ่ เป็นการ
เตรียมโครงสร้างของดินให้เหมาะสมส�ำหรับการปลูกข้าว ซึ่งการปลูกแบบปักด�ำเหมาะสมที่สุด
ในการท�ำข้าวอินทรีย์ โดยใช้อัตราเมล็ด 7-10 กิโลกรัมต่อไร่ ท�ำให้การเจริญเติบโตของข้าวเป็นแถว
และสามารถควบคุมระดับน�ำ้ ในนา จะช่วยลดปริมาณวัชพืช และลดการระบาดของโรคและแมลงได้

ภาพที่ 3.1 การไถดะ
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ภาพที่ 3.2 การไถคราด
5. วิธีการปลูก
การปลูกนาปี ควรวางแผนช่วงปลูกให้เหมาะสมกับฤดูฝน คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม พฤศจิกายน ของทุกปี แต่ไม่ควรเกินสิงหาคม การปลูกข้าวแบบปักด�ำ (ภาพที่ 3.3-3.4) จะเหมาะสม
ทีส่ ดุ กับการผลิตข้าวอินทรีย์ เพราะการเตรียมดิน ท�ำเทือกการรักษาระดับน�ำ้ ขังในนาจะช่วยควบคุม
วัชพืชได้ และการปลูกกล้าข้าวลงดินจะช่วยให้ข้าวสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ ต้นกล้าที่ใช้ปักด�ำ
ควรมีอายุประมาณ 30 วัน เลือกต้นกล้าที่เจริญเติบโตแข็งแรงดี ปราศจากโรคและแมลงท�ำลาย
เนื่องจากในการผลิตข้าวอินทรีย์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ทุกชนิดโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี
จึงแนะน�ำให้ใช้ระยะปลูกถี่กว่าระยะปลูกที่แนะน�ำส�ำหรับการปลูกข้าวโดยทั่วไปเล็กน้อย คือ
ประมาณ 20x20 เซนติเมตร จ�ำนวนต้นกล้า 5 ต้นต่อกอ และใช้ระยะปลูกแคบกว่านี้ หากดินนา
มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต�่ำ ในกรณีที่ต้องปลูกล่าช้าหรือปลูกหลังจากช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม
ของข้าวแต่ละพันธุ์ และมีปญ
ั หาเรือ่ งการขาดแคลนแรงงาน แนะน�ำให้เปลีย่ นไปปลูกวิธอี นื่ ทีเ่ หมาะสม
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ภาพที่ 3.3 การปลูกข้าวนาด�ำแบบใช้แรงงานคน

ภาพที่ 3.4 การปลูกข้าวนาด�ำแบบใช้รถด�ำนา
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6. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เนื่องจากการปลูกข้าวอินทรีย์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี  ดังนั้น การเลือกพื้นที่ปลูกที่ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์สูงตามธรรมชาติ จึงเป็นการเริ่มต้นที่ได้เปรียบ เพื่อที่จะรักษาระดับผลผลิตให้
อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ นอกจากนี้ เกษตรกรยังต้องรู้จักการจัดการดินที่ถูกต้อง และพยายามรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ผลดี และยั่งยืนมากที่สุดอีกด้วย
ในการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมมีดงั นี้ ไม่เผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุอนิ ทรีย์
ในแปลงนา เพิ่มอินทรียวัตถุโดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว โสน และปอเทือง เป็นต้น
และมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติอย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยพืชสด แต่เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ในธรรมชาติแทบทุกชนิดมีความเข้มข้นค่อนข้างต�่ำ จึงต้องใช้
ในปริมาณที่สูงมาก
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ส�ำหรับการผลิตข้าวอินทรีย์ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ การจัดการดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้วัสดุอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี
6.1 การจัดการดิน มีข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดการเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ให้เหมาะสมกับการใช้ปลูกข้าวอินทรีย์ ดังนี้
- ไม่เผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุอินทรีย์ในแปลงนา เพราะเป็นการท�ำลายอินทรียวัตถุ
และจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์
- ไม่น�ำชิ้นส่วนของพืชที่ไม่ใช้ประโยชน์โดยตรงออกจากแปลงนา แต่ควรน�ำวัสดุอินทรีย์
จากแหล่งใกล้เคียงใส่แปลงนา ให้สม�่ำเสมอทีละเล็กละน้อย
- เพิม่ อินทรียวัตถุให้กบั ดินโดยการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลถัว่ ในทีว่ า่ งในบริเวณพืน้ ทีน่ า
ตามความเหมาะสม แล้วใช้อินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นในระบบไร่นาให้เกิดประโยชน์ ต่อการปลูกข้าว
- ไม่ควรปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่าก่อนการปลูกข้าวและหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว แต่ควร
ปลูกพืชคลุมดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วพร้า และโสน เป็นต้น
- ป้องกันการสูญเสียหน้าดินเนื่องจากการชะล้าง โดยใช้วัสดุคลุมดิน พืชคลุมดิน และควรมี
การไถพรวนอย่างถูกวิธี
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- ควรวิเคราะห์ดินนาทุกปี แล้วแก้ไขภาวะความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ให้เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของต้นข้าว (ประมาณ 5.5-6.5) ถ้าพบว่า ดินมีความเป็นกรดสูง แนะน�ำให้ใช้ปนู มาร์ล
ปูนขาว หรือขี้เถ้าไม้ปรับปรุงสภาพดิน
6.2 การใช้ปยุ๋ อินทรีย์ ต้องหลีกเลีย่ งการใช้ปยุ๋ เคมีสงั เคราะห์ทกุ ชนิด และพยายามแสวงหา
ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติมาใช้อย่างสม�่ำเสมอ แต่เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติแทบทุกชนิดมี
ความเข้มข้นของธาตุอาหารค่อนข้างต�่ำ จึงต้องใช้ในปริมาณที่สูงมากและอาจมีไม่พอเพียงส�ำหรับ
การปลูกข้าวอินทรีย์ และถ้าหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติที่ควรใช้ ได้แก่
- ปุย๋ คอกหรือปุย๋ มูลสัตว์ ได้แก่ มูลสัตว์ตา่ ง ๆ ซึง่ อาจน�ำมาจากภายนอก หรือจัดการผลิตขึน้
ในบริเวณไร่นา นอกจากนี้ ท้องนาในชนบทหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมักจะปล่อยให้เป็นที่เลี้ยงสัตว์
โดยให้แทะเล็มตอซังและหญ้าต่าง ๆ มูลสัตว์ท่ีถ่ายออกมาปะปนกับเศษซากพืช ก็จะเป็นการเพิ่ม
อินทรียวัตถุในนาอีกทางหนึ่ง
- ปุ๋ยหมัก (ภาพที่ 3.5) ควรจัดท�ำในพื้นที่นาหรือบริเวณที่อยู่ไม่ห่างจากแปลงนามากนัก
เพื่อความสะดวกในการใช้ ควรใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการท�ำปุ๋ยหมักเพื่อช่วยการย่อยสลายได้เร็วขึ้น
และเก็บรักษาให้ถูกต้องเพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหาร
- ปุ๋ยพืชสด ควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ควรปลูกก่อนการปักด�ำข้าว
ในระยะเวลาพอสมควร เพือ่ ให้ตน้ ปุย๋ พืชสดมีชว่ งการเจริญเติบโตเพียงพอทีจ่ ะผลิตมวลพืชสดได้มาก
มีความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนสูง และไถกลบต้นปุ๋ยพืชสดก่อนการปลูกข้าวตามก�ำหนดเวลา
เช่น ปอเทือง (ภาพที่ 3.6) โสนแอฟริกัน (Sesbania rostrata) ควรปลูกก่อนปักด�ำข้าวประมาณ
70 วัน โดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ประมาณ 7 กิโลกรัมต่อไร่ หากจ�ำเป็นต้องใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสช่วยเร่ง
การเจริญเติบโต แนะน�ำให้ใช้หินฟอสเฟตบดละเอียด ใส่ตอนเตรียมดินปลูก แล้วไถกลบต้นโสน
ขณะมีอายุประมาณ 50-55 วันหรือก่อนการปักด�ำข้าวประมาณ 15 วัน
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ภาพที่ 3.6 ต้นปอเทืองระยะออกดอก
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6.3 การใช้อินทรียวัตถุบางอย่างทดแทนปุ๋ยเคมี หากปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินข้างต้นแล้วยังพบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอหรือ
ขาดธาตุอาหารที่ส�ำคัญบางชนิดไป สามารถน�ำอินทรียวัตถุจากธรรมชาติต่อไปนี้ ทดแทนปุ๋ยเคมี
บางชนิดได้ คือ
- แหล่ ง ธาตุ ไ นโตรเจน เช่ น แหนแดง สาหร่ า ยสี น�้ ำ เงิ น แกมเขี ย ว กากเมล็ ด สะเดา
เลือดสัตว์แห้ง และกระดูกป่น เป็นต้น
- แหล่งธาตุฟอสฟอรัส  เช่น หินฟอสเฟต กระดูกป่น มูลไก่ มูลค้างคาว กากเมล็ดพืช ขีเ้ ถ้าไม้
และสาหร่ายทะเล เป็นต้น
- แหล่งธาตุโพแทสเซียม เช่น ขี้เถ้า และหินปูนบางชนิด
- แหล่งธาตุแคลเซียม เช่น ปูนขาว โดโลไมท์ เปลือกหอยป่น และกระดูกป่น เป็นต้น
7. ระบบการปลูกพืช
ในการปลูกข้าวอินทรีย์ควรปลูกเพียงปีละครั้ง โดยเลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมกับข้าว
แต่ละพันธุ์ และปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วก่อนและหลังการปลูกข้าว อาจปลูกข้าว
อินทรีย์ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว  เพื่อเป็นการพักดินและลดปัญหาเรื่องวัชพืช โรคพืชและแมลงศัตรูพืช
ต่าง ๆ ที่เกิดในนาข้าวได้ ในการปลูกพืชตระกูลถั่วในระบบการปลูกพืชก็เป็นการเพิ่มธาตุอาหาร
ในดินได้เป็นอย่างดี
8. การควบคุมวัชพืช
การท�ำข้าวอินทรีย์นั้นต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการควบคุมวัชพืช
การควบคุ มวั ช พืชในนาข้าว การท�ำเขตกรรมที่ ดีส ามารถแก้ ปั ญ หาวั ช พื ช ในนาได้ เ ป็ นอย่ า งดี
การท�ำนาด�ำเป็นวิธที ชี่ ว่ ยควบคุมวัชพืชโดยให้ระดับน�ำ้ ในนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร การเตรียมดิน
ให้ผวิ หน้าดินสม�ำ่ เสมอ และรักษาระดับน�ำ้ ขังในนาในระยะแรกประมาณ 1-2 เดือนก่อนและหลังปักด�ำ 
การก�ำจัดวัชพืชโดยการใช้วัสดุคลุมดิน การถอนด้วยมือ (ภาพที่ 3.7) วิธีเขตกรรมต่าง ๆ และการใช้
เครื่องมือ (ภาพที่ 3.8) รวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น
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ภาพที่ 3.7 การก�ำจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน

ภาพที่ 3.8 การก�ำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกล
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9. การป้องกันก�ำจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช
การป้องกันก�ำจัดโรค แมลง และสัตว์ศตั รูพชื ในนาข้าวอินทรียจ์ ะมีโรค แมลงและสัตว์ศตั รูพชื
อยูน่ อ้ ยมาก ทัง้ นี้ เพราะการไม่ใช้สารเคมี เป็นการใช้ธรรมชาติจดั การกันเองอย่างสมดุล และเนือ่ งจาก
ต้นข้าวแข็งแรง ใบแข็ง ท�ำให้เพลี้ย รา และไรต่าง ๆ ท�ำลายข้าวได้ยากขึ้น
หลักการส�ำคัญของการป้องกันก�ำจัดโรคแมลง และสัตว์ศัตรูข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์
มีดังนี้
- ไม่ใช้สารสังเคราะห์ในการป้องกันก�ำจัดโรคแมลง และสัตว์ศัตรูข้าวทุกชนิด
- ใช้ข้าวพันธุ์ต้านทาน
- การปฏิ บั ติ ด ้ า นเขตกรรม เช่ น การเตรี ย มแปลง  ก� ำ หนดช่ ว งเวลาปลู ก ที่ เ หมาะสม
ใช้อตั ราเมล็ดและระยะปลูกทีเ่ หมาะสม การปลูกพืชหมุนเวียนเพือ่ ตัดวงจรการระบาดของโรค แมลง
และสัตว์ศัตรูข้าว การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสมดุลของธาตุอาหารพืช การจัดการน�้ำ 
เพือ่ ให้ตน้ ข้าวเจริญเติบโตดี สมบูรณ์และแข็งแรง สามารถลดการท�ำลายของโรคแมลงและสัตว์ศตั รูขา้ ว
ได้ส่วนหนึ่ง
- การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมกับการระบายของโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว
เช่ น การก�ำ จัด วัชพืช การก�ำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคโดยใช้ปูนขาว หรื อก�ำ มะถันผงที่ไม่ผ ่าน
กระบวนการทางเคมี และควรปรับสภาพดินไม่ให้เหมาะสมกับการระบาดของโรค
- การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ โดยส่งเสริมการเผยแพร่ขยายปริมาณของแมลงที่มี
ประโยชน์ เช่น ตัวห�้ำ ตัวเบียน และศัตรูธรรมชาติ เพื่อช่วยควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว
- การปลูกพืชขับไล่แมลงบนคันนา เช่น ตะไคร้หอม
- หากมีความจ�ำเป็น อนุญาตให้ใช้สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม และใบแคฝรัง่
เป็นต้น
- ใช้วิธีกล เช่น ใช้แสงไฟล่อ ใช้กับดัก และใช้กาวเหนียว
- ในกรณีทใี่ ช้สารเคมีกำ� จัดควรกระท�ำโดยทางอ้อม เช่น น�ำไปผสมกับเหยือ่ ล่อในกับดักแมลง
หรือใช้สารพิษก�ำจัดสัตว์ศัตรูข้าว ซึ่งจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง และต้องก�ำจัดสารเคมีที่เหลือรวมทั้ง
ศัตรูข้าวที่ถูกท�ำลายโดยเหยื่อพิษอย่างถูกวิธี หลังจากปฏิบัติเสร็จแล้ว
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10. การจัดการน�้ำ
ระดับน�้ำมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางล�ำต้น และการให้ผลผลิตของข้าวโดยตรง
ในระยะปักด�ำจนถึงแตกกอ ถ้าระดับน�้ำสูงมากจะท�ำให้ต้นข้าวสูงเพื่อหนีน�้ำท�ำให้ต้นอ่อนแอ
และล้มง่าย ในระยะนีค้ วรรักษาระดับน�ำ้ ให้อยูท่ ปี่ ระมาณ 5 เซนติเมตร แต่ถา้ ต้นข้าวขาดน�ำ้ จะท�ำให้
วัชพืชเติบโตแข่งกับต้นข้าวได้ ดังนัน้ ระดับน�ำ้ ทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกข้าวอินทรีย์ ตลอดฤดูปลูกควร
เก็บรักษาไว้ที่ประมาณ 5-15 เซนติเมตร จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10 วัน จึงระบาย
น�้ำออกเพื่อให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน และพื้นนาแห้งพอเหมาะต่อการเก็บเกี่ยว
11. การเก็บเกี่ยวและการตาก
การเก็บเกี่ยว จะท�ำการเก็บเกี่ยวข้าวหลังจากออกดอกประมาณ 28-30 วัน สังเกตจาก
เมล็ดในรวงข้าวสุกแก่เมล็ดเปลีย่ นเป็นสีฟาง เรียกว่า ระยะพลับพลึง การเกีย่ วข้าวแบ่งออกเป็น 2 วิธี
คือ
1. การเกีย่ วโดยใช้เคียว (ภาพที่ 3.9) ต้องตากฟ่อนข้าวในนาประมาณ 2-3 แดด และจึงรวม
กองท�ำการนวดต่อไป
2. การใช้รถเกี่ยวข้าว (ภาพที่ 3.10) เมล็ดข้าวยังมีความชื้นสูง ต้องตากบนลาน ในสภาพ
แดดจัดประมาณ 2-3 วัน พลิกกับข้าววันละ 3-4 ครั้ง ให้ความชื้นเหลือประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์
เพื่อให้ข้าวเหมาะสมต่อการเก็บรักษา และท�ำให้มีคุณภาพการสีที่ดี
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ภาพที่ 3.9 การลงแขกเกี่ยวข้าว โดยแรงงานคน

ภาพที่ 3.10 การใช้รถเกี่ยวข้าว
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การตากขณะเก็ บ เกี่ ย วเมล็ ด ข้ า วมี ค วามชื้ น ประมาณ 18-24 เปอร์ เซ็ น ต์ จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
ลดความชื้ น ลงให้ เ หลื อ 14 เปอร์ เซ็ น ต์ หรื อ ต�่ ำ กว่ า เพื่ อ ให้ เ หมาะสมต่ อ การน� ำ ไปแปรสภาพ
หรือเก็บรักษา และมีคุณภาพการสีดี การตากข้าวแบ่งออกเป็น 2 วิธี
1. ตากเมล็ดข้าวเปลือกที่นวดจากเครื่องเกี่ยวนวด โดยเกลี่ยให้มีความหนาประมาณ
5 เซนติเมตร ในสภาพที่แดดจัดเป็นเวลา 1-2 วัน หมั่นพลิกกลับเมล็ดข้าวประมาณวันละ 3-4 ครั้ง
นอกจากการตากเมล็ดบนลานแล้ว (ภาพที่ 3.11) สามารถตากเมล็ดข้าวเปลือกโดยการบรรจุกระสอบ
ขนาดบรรจุ 40-60 กิ โ ลกรั ม ตากแดดเป็ น เวลา 5-9 วั น และพลิ ก กระสอบวั น ละ 2 ครั้ ง
จะช่วยลดความชื้นในเมล็ดได้เหลือประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์
2. การตากฟ่อนข้าวแบบสุ่มซังในนา (ภาพที่ 3.12)  หรือแขวนประมาณ 2-3 แดด อย่าให้
เมล็ดข้าวเปียกน�้ำ หรือเปื้อนโคลน

ภาพที่ 3.11 การตากเปลือก ในลานเพื่อลดความชื้น
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ภาพที่ 3.12 การตากฟ่อนข้าวในนา
12. การเก็บรักษาผลิตผล
ก่อนน�ำเมล็ดข้าวไปเก็บรักษา ควรลดความชืน้ ให้ตำ�่ กว่า 14 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาด้วยวิธี
จั ด สภาพแวดล้ อ มให้เ หมาะสม เช่น เก็บในห้อ งที่ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ การใช้ ภาชนะเก็ บที่ มิด ชิ ด
หรืออาจใช้เทคนิคการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเก็บรักษา การเก็บในห้องที่มีอุณหภูมิต�่ำจะ
ป้องกันการเจริญของโรคและแมลงได้
13. การบรรจุหีบห่อ
ควรบรรจุในถุงขนาดเล็กตัง้ แต่ 1 กิโลกรัมถึง 5 กิโลกรัม โดยใช้วธิ อี ดั ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือก๊าซเฉื่อย หรือเก็บในสภาพสุญญากาศ (ภาพที่ 3.13)
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ภาพที่ 3.13 การบรรจุหีบห่อข้าวขนาด 1 กิโลกรัมแบบสุญญากาศ
ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์สูงมาก เพราะมีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย
เหมาะแก่การท�ำนา มีทรัพยากรน�ำ้ เพียงพอ มีความหลากหลายของพันธุข์ า้ ว มีเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
กั บ การผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย ์ และมี ค วามพร้ อ มในด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล ในขณะเนื้ อ ที่ เ พาะปลู ก
ท�ำนาอินทรียแ์ ละผลผลิตของข้าวอินทรียน์ นั้ ไม่ถงึ 1.0 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เทียบกับเนือ้ ทีป่ ลูกและผลผลิต
ทั้งหมด ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูกเพื่อผลิต
ข้าวอินทรีย์ได้อีกมาก
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การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ์

บทน�ำ
สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติยา หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งยังไม่ได้ผสม
ปรุง หรือเปลี่ยนสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ล�ำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ฯลฯ ซึ่งยังไม่ได้ผ่าน
ขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการค้าสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปต่าง ๆ เช่น ถูกหั่นให้มี
ขนาดเล็กลง บดเป็นผงละเอียด อัดเป็นเม็ดหรือแท่ง เป็นต้น พืชสมุนไพร จึงหมายถึงพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
ที่สามารถน�ำมาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ หรือใช้ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายได้
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอย่างหลากหลายนอกเหนือจากการเป็น
ยารักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพร่างกาย เช่น น�ำไปเป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัว  ใช้ในการ
ถนอมอาหาร ปรุงแต่งกลิน่ สี และรสชาติของอาหาร เป็นส่วนผสมในเครือ่ งส�ำอางเพือ่ เสริมความงาม
ตลอดจนใช้เป็นสารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
สมุนไพรส�ำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง สมุนไพรที่ถูกคัดเลือกเพื่อใช้ประโยชน์
ในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาโรคและอาการเบื้องต้นได้ ซึ่งรายการสมุนไพรดังกล่าวถูกคัดเลือก
และก�ำหนดขึ้น โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน ได้สัมมนาร่วมกับนักวิชาการ
ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านสมุนไพรจากหลากหลายหน่วยงาน
โดยได้พจิ ารณาจากความสามารถในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ สรรพคุณทางเภสัชวิทยา และการศึกษา
ทางคลินกิ ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีสรรพคุณคงทีแ่ น่นอนและรวดเร็ว สูตรต�ำรับไม่ซบั ซ้อน
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รูปแบบพกพาสะดวก สอดคล้องกับองค์ความรู้และทรัพยากรของชุมชน สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และเป็นสมุนไพรที่ประชาชนคุ้นเคย ปลูกง่าย โตเร็ว สามารถปลูกเป็นรายได้เสริม
และเป็นยาสมุนไพรที่ประชาชนนิยมใช้ ซึ่งสามารถการจ�ำแนกพืชสมุนไพรตามกลุ่มที่ใช้รักษาโรค
และอาการเจ็บป่วย ดังแสดงในตารางที่ 4.1
การปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ พืชสมุนไพรจะเจริญเติบโตแข็งแรงได้ดีนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การให้น�้ำและให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชสมุนไพร ไม่วา่ จะเป็นสภาพดิน แสงสว่าง ความชืน้ อุณหภูมิ แร่ธาตุ อากาศ และการดูแลรักษา
ซึ่งผู้ปลูกพืชสมุนไพรต้องท�ำความเข้าใจและให้ความส�ำคัญอย่างมาก

การเตรียมดินปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์
ดินที่ใช้ในการปลูกพืชสมุนไพรเป็นปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่จะท�ำให้พืชสมุนไพรเจริญเติบโต
ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสารส�ำคัญสูง ในปัจจุบันพื้นที่ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการปลูกพืชนั้นมีน้อยมาก ดังนั้นก่อนการปลูกพืชสมุนไพร จึงต้องมีการปรับปรุงดิน เพื่อให้มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามที่พืชสมุนไพรต้องการ คุณสมบัติที่ดีของดินส�ำหรับใช้ในการเพาะปลูก
คือ ระบายน�้ำและอากาศได้ดี อุ้มน�้ำได้ดี มีปริมาณแร่ธาตุเพียงพอ ปราศจากเมล็ดวัชพืช ไม่มีโรค
และแมลงศัตรูพืช มีความเป็นกรดด่างเหมาะสม
ขั้ น ตอนในการเตรี ย มดิ น เริ่ ม จากพยายามขุ ด เพื่ อ เปิ ด หน้ า ดิ น ให้ ลึ ก อย่ า งน้ อ ย
15-30 เซนติเมตรขึน้ ไป ถ้ายิง่ ลึกมากเท่าไรก็จะยิง่ ท�ำให้ดนิ ชัน้ ล่างร่วนซุยอุม้ น�ำ้ และถ่ายเทอากาศได้ดี
รากแผ่ ข ยายได้ ง ่ า ย กลั บ พลิ ก ดิ น ชั้ น บนลงด้ า นล่ า ง เนื่ อ งจากดิ น ชั้ น บนมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
มากกว่าดินชั้นล่าง ในขณะเตรียมดิน ควรก�ำจัดวัชพืชไปด้วย และเลือกใช้วัสดุส�ำหรับปรับปรุงดิน
ให้เหมาะกับสภาพดินและความต้องการของพืชสมุนไพรทีต่ อ้ งการปลูก โดยวัสดุทใี่ ช้ในการปรับปรุงดิน
ส�ำหรับการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ ได้แก่
1. อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ซึ่งได้แก่มูลสัตว์ต่าง ๆ ปุ๋ยคอกจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางฟิสกิ ส์และโครงสร้างของดินคือ ช่วยลดความแน่นและเพิม่ ความพรุนของดิน มีผลทางอ้อมในการ
ปลดปล่อยแร่ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมให้พืช นอกจากปุ๋ยคอกแล้ว ยังสามารถน�ำ
ขุยมะพร้าว ซังข้าวโพด ฟางข้าว แกลบดิบ เปลือกถั่ว ขี้เลื่อย เปลือกไม้ ชานอ้อย หรือกากน�้ำตาล
มาใช้เป็นวัสดุในการปรับปรุงโครงสร้างของดินได้ด้วย
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2. อนินทรียวัตถุ วัสดุปรับปรุงดินทีเ่ ป็นอนินทรียวัตถุสว่ นมากจะช่วยปรับปรุงการระบายน�ำ้
และการถ่ายเทอากาศ ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงดินส�ำหรับปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ได้แก่
2.1 ทรายหยาบ ซึ่งเป็นทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง มีขนาดเม็ดใหญ่ เหมาะส�ำหรับ
ช่วยในการระบายน�ำ 
้ แต่มแี ร่ธาตุทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับพืชต�ำ 
่ นิยมน�ำมาใช้ในการปักช�ำและใช้ผสมดินปลูก
2.2 ทรายละเอี ย ดหรื อ ทรายขี้ เ ป็ ด ลั ก ษณะสี ค ล�้ ำ เม็ ด ละเอี ย ด ทรายชนิ ด นี้
มีตะกอนของแร่ธาตุที่จ�ำเป็นส�ำหรับพืชปะปนอยู่ จึงสามารถน�ำมาปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้นเพื่อใช้
ในการปลู ก พื ช สมุ น ไพรได้ โดยการเพิ่ ม อิ น ทรี ย วั ต ถุ ที่ มี ลั ก ษณะหยาบ เช่ น เปลื อ กถั่ ว ขี้ เ ลื่ อ ย
หรือแกลบดิบ แต่ข้อเสียประการหนึ่งของทรายชนิดนี้ คือ มีดินเลนปะปนอยู่ ท�ำให้การระบายน�้ำ
ได้ไม่ดี ไม่เหมาะกับการปลูกพืชมากนัก

การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรอินทรีย์
การขยายพันธุ์พืชเป็นการเพิ่มจ�ำนวนต้นพืชและพันธุ์พืชที่มีอยู่ให้มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
แบ่งออกเป็น 2 วิธีการหลัก ๆ คือ
1. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ เป็นการน�ำเมล็ดที่เกิดจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้
และเกสรตัวเมีย มาเพาะเป็นต้นกล้าให้เจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ ซึ่งต้นใหม่ที่เกิดขึ้นอาจจะ
มีลักษณะที่ดีหรือด้อยกว่าเดิมก็เป็นได้ การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีนี้มีข้อดีคือ พืชมีรากแก้ว ขยายพันธุ์
พืชได้จ�ำนวนมาก มีวิธีการและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่มีข้อเสียคือ เกิดการกลายพันธุ์ไปจากต้นแม่
ต้ น มี ข นาดใหญ่ และต้องใช้เวลานานในการให้ ผ ลผลิ ต พื ช สมุ นไพรที่ ข ยายพั นธุ ์ โ ดยวิ ธีนี้ เช่ น
ฟ้าทะลายโจร พริก กะเพรา โหระพา แมงลัก งา ค�ำฝอย และกระเจี๊ยบแดง เป็นต้น  
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ตารางที่ 4.1 การจ�ำแนกพืชสมุนไพรตามกลุ่มที่ใช้รักษาโรคและอาการเจ็บป่วย
สมุนไพรเพื่อรักษากลุ่มโรค อาการเจ็บป่วย
1. ระบบทางเดินอาหาร
1. โรคกระเพาะอาหาร
2. อาการท้องอืดท้องเฟ้อ
     แน่นจุกเสียด

รายชื่อพืชสมุนไพร
ขมิ้นชัน กล้วยน�้ำว้า
ขมิ้นชัน ขิง กานพลู กระเทียม  กะเพรา
ตะไคร้ พริกไทย ดีปลี ข่า กระชาย
แห้วหมู กระวาน เร่ว มะนาว กระทือ
3. อาการท้องผูก
ชุมเห็ดเทศ มะขาม มะขามแขก แมงลัก ขีเ้ หล็ก คูน
4. อาการท้องเสีย
ฝรั่ ง ฟ้ า ทะลายโจร กล้ ว ยน�้ ำ ว้ า ทั บ ทิ ม มั ง คุ ด
สีเสียดเหนือ
5. อาการคลื่นไส้ อาเจียน ขิง ยอ
6. โรคพยาธิล�ำไส้
มะเกลือ เล็บมือนาง มะหาด ฟักทอง
7. อาการปวดฟัน
แก้ว ข่อย ผักคราดหัวแหวน
8. อาการเบื่ออาหาร
บอระเพ็ด ขี้เหล็ก มะระขี้นก สะเดา
2. ระบบทางเดินหายใจ
1. อาการไอและระคายคอ ขิง ดีปลี  เพกา  มะขามป้อม  มะขาม  มะนาว
มะแว้งเครือ มะแว้งต้น
    จากเสมหะ
3. ระบบทางเดินปัสสาวะ
1. อาการขัดเบา
กระเจี๊ ย บแดง ขลู ่ ตะไคร้   สั บ ปะรด หญ้ า คา
อ้อยแดง
4. โรคผิวหนัง
1. อาการกลากเกลื้อน
กระเทียม ข่า ชุมเห็ดเทศ ทองพันชั่ง พลู
2. ชันนะตุ
ประค�ำดีควาย
3. แผลไฟไหม้น�้ำร้อน ลวก บัวบก น�้ำมันมะพร้าว ว่านหางจระเข้
4. ฝี แผลพุพอง
ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ เทียนบ้าน ว่านหางจระเข้
ว่านมหากาฬ  ฟ้าทะลายโจร
5. อาการแพ้ อักเสบจาก ขมิ้นชัน ต�ำลึง ผักบุ้งทะเล พญายอ เสลดพังพอน
    แมลงสัตว์กัดต่อย
6. อาการลมพิษ
พลู
7. อาการงูสวัด เริม
พญายอ
5. กลุ่มโรค และอาการ
1. อาการเคล็ด ขัด ยอก
ไพล
2. อาการนอนไม่หลับ
ขี้เหล็ก
    เจ็บป่วยอื่น ๆ
3. อาการไข้
ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด
4. โรคหิดเหา
น้อยหน่า
ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 2540
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วัสดุที่นิยมใช้ในการเพาะเมล็ด ได้แก่ พีทมอส ขี้เถ้าแกลบ ทรายหยาบ หรือดินปนทราย
แต่ที่เหมาะที่สุด คือ ขี้เถ้าแกลบ เพราะขี้เถ้าแกลบ ไม่เกาะตัวเป็นก้อน มีลักษณะร่วนซุย โปร่ง
ระบายน�ำ้ และถ่ายเทอากาศได้ดี แสงส่องผ่านได้ถงึ และมีราคาถูก การเพาะเมล็ดท�ำโดยหยอดเมล็ด
ให้ลึกประมาณ 3 เท่าของขนาดเมล็ดที่ใช้ หยอดเมล็ดหลุมละประมาณ 1 - 3 เมล็ด อย่าให้ได้รับ
แดดจัด รดน�ำ้ พอวัสดุเพาะชุม่ และอย่าให้นำ�้ ขังเพราะจะท�ำให้เมล็ดเน่าได้ เมือ่ เมล็ดงอกแล้วให้ได้รบั
แสงแดดบ้าง เมื่อต้นเจริญเติบโตพอควรก็แยกไปปลูกในพื้นที่ที่ต้องการได้
2. การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ คือ การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจาก
เมล็ด เช่น กิง่ หน่อ หัว ใบ เหง้า ไหล โดยน�ำมาปักช�ำ ตอน ติดตา ต่อกิง่ ทาบกิง่ หรือน�ำมาเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ ข้อดีของการขยายพันธุ์โดยโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช คือ ไม่เกิดการ
กลายพันธุ์ ให้ผลผลิตเร็ว สามารถขยายพันธุพ์ ชื ทีย่ งั ไม่มเี มล็ดหรือไม่สามารถมีเมล็ดได้ แต่มขี อ้ เสีย คือ
ไม่มีรากแก้ว
2.1 การแยกหน่อหรือกอ วิธีน้ีใช้กับพืชสมุนไพรหลายชนิด เช่น ขมิ้นชัน กระชาย
ขิง ข่า ตะไคร้ เตยหอม กล้วย ว่านหางจระเข้ ว่านน�ำ 
้ และหนอนตายหยาก เป็นต้น การแยกหน่อหรือ
กอท�ำได้โดยเลือกหน่อทีแ่ ข็งแรงปราศจากโรคและแมลงศัตรูพชื มีตาทีจ่ ะเกิดเป็นยอดใหม่ได้ 2-3 ตา
2.2 การปักช�ำ วิธีนี้ใช้กับพืชสมุนไพรหลายชนิด เช่น หญ้าหนวดแมว ขลู่ พลู
หญ้าหวาน ดีปลี เสลดพังพอน พลูคาว และพริกไทย เป็นต้น การปักช�ำท�ำได้โดยใช้ล�ำต้นหรือกิ่ง
โดยเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป ใช้มีดหรือกรรไกรที่คมตัดให้กิ่งช�ำมีตาติดอยู่ 3-4 ตา
ปลิดใบออกให้ใบเพียงเล็กน้อย อาจใช้ปูนแดงทาที่รอยตัดเพื่อป้องกันเชื้อรา น�ำไปปักลงบนกระบะ
ทีบ่ รรจุขเี้ ถ้าแกลบ หรือดินร่วนปนทราย ปักกิง่ ช�ำลงไปพอให้กงิ่ ไม่โยกคลอน รดน�ำ้ พอชุม่ อย่าให้แฉะ
มากนัก เมื่อรากแตกและมีใบใหม่เจริญขึ้นมา จึงย้ายไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ได้
2.3 การตอนกิง่ ใช้สำ� หรับขยายพันธุพ์ ชื สมุนไพรทีม่ กี งิ่ ค่อนข้างแข็งแรง เช่น สะเดา
กานพลู มะขามป้อม และมะกรูด เป็นต้น การตอนกิ่งท�ำได้โดยใช้มีดควั่นเปลือกล�ำต้นสองรอยห่าง
กันประมาณเส้นรอบวงของกิง่ นัน้ ๆ  ลอกเปลือกและขูดเปลือกออก น�ำขุยหรือกาบมะพร้าวทีแ่ ช่นำ�้
ทิ้งไว้จนอิ่มตัวมาอัดใส่ถุงพลาสติกให้มีขนาดพอเหมาะกับรอยควั่นกิ่งตอน โดยอัดและมัดปากถุงให้
แน่น เมือ่ จะใช้กผ็ า่ ถุงออกตามยาว คว�ำ่ ปากถุงลง สอดถุงเข้าทางด้านข้างของกิง่ ดันถุงให้แผลกิง่ ตอน
อยูก่ ลางถุง แล้วมัดถุงติดกับกิง่ ตอนให้แน่น หลังจากนัน้ 20-30 วัน รากจะเริม่ งอก รอจนรากแก่เห็น
เป็นสีน�้ำตาล จึงตัดกิ่งที่ตอนน�ำไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ต่อไป
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2.4 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เป็นการกระตุน้ เซลล์หรือชิน้ ส่วนพืชให้เกิดการเจริญเติบโต
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการบนอาหารสังเคราะห์ ภายใต้สภาพแวดล้อม เช่น
อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่างที่สามารถควบคุมได้ในสภาพที่ปลอดเชื้อ โดยใช้สมดุลของสารควบคุม
การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เป็ น ตั ว กระตุ ้ น การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาของเนื้ อ เยื่ อ ที่ น� ำ มา
ท�ำการเพาะเลี้ยง เป็นการขยายพันธุ์พืชให้ได้จ�ำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว

รูปแบบของการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์
1. การปลูกพืชสมุนไพรบนพื้นดิน ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม เช่น สะเดา
ชุมเห็ดเทศ เพกา และส้มแขก เป็นต้น โดยขุดหลุมให้มีขนาดกว้างและยาวประมาณ 1 x 1 เมตร
ลึกประมาณ 50-70 เซนติเมตร ในขณะที่ขุดน�ำดินชั้นบนและชั้นล่างกองแยกกันไว้ น�ำใบไม้แห้ง
และปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักใส่ลงในก้นหลุมพอประมาณ แล้วเอาดินชั้นบนใส่ลงไปประมาณครึ่งหลุม
เพราะดินชัน้ บนมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า จากนัน้ คลุกเคล้าดินทีเ่ หลือกับปุย๋ คอกให้เข้ากันดีกอ่ นน�ำ
ใส่ลงในหลุมและน�ำต้นพืชลงปลูก กดดินให้แน่นพอควร หากต้นพืชมีความสูงมากควรหาไม้มาค�ำ้ พยุง
ไว้จนกว่าจะตั้งตัวได้ รดน�้ำให้ชุ่ม การก�ำหนดระยะปลูกขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของพืชสมุนไพร
ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3
2. การปลูกในแปลง เตรียมดินโดยการขุดดินและยกร่องให้เป็นแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร
ยาว 4-5 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก พืชสมุนไพรที่ใช้ปลูกโดยวิธีนี้มักเป็นพืชอายุ
สัน้ เพียงฤดูเดียว หรือสองฤดู มีลำ� ต้นขนาดเล็ก เช่น ฟ้าทะลายโจร โหระพา กะเพรา หอม กระเทียม
ขมิน้ ชัน ขิง กระชาย ข่า ว่านหางจระเข้ หญ้าหวาน และหญ้าปักกิง่ เป็นต้น ซึง่ พืชสมุนไพรแต่ละชนิด
มีระยะปลูกแตกต่างกันไปดังแสดงในตารางที่ 4.2 และ 4.3
3. การปลูกในภาชนะ เป็นการปลูกพืชสมุนไพรในภาชนะปลูก เช่น กระถางพลาสติก
กระถางดินเผา ถุงพลาสติก และบ่อซีเมนต์ เป็นต้น ซึง่ ภาชนะปลูกต้องมีขนาดเหมาะสมกับชนิด และ
ขนาดของพืชสมุนไพร ผลดีของการปลูกพืชในภาชนะ คือ สามารถเคลื่อนย้ายและดูแลรักษาได้ง่าย
พืชสมุนไพรทีน่ ยิ มปลูกในภาชนะเช่น ฟ้าทะลายโจร หญ้าหนวดแมว ว่านมหากาฬ เสลดพังพอน หญ้า
หนวดแมว หนุมานนั่งแท่น และเหงือกปลาหมอ เป็นต้น การปลูกพืชสมุนไพรในภาชนะท�ำโดยใช้
เศษกระถางแตกขนาดประมาณ 2-3 นิ้ว วางปิดรูก้นกระถาง ทุบอิฐมอญเป็นก้อนเล็ก ๆ ใส่ลงในก้น
กระถางสูงประมาณ 2-3 เซนติเมตร เพือ่ ช่วยเก็บความชืน้ และระบายน�ำ้ ได้ดขี นึ้ ใส่ดนิ ผสมทีเ่ หมาะสม
กับชนิดของพืชสมุนไพรลงไปประมาณครึง่ กระถาง น�ำต้นไม้วางตรงกลางแล้วใส่ดนิ ผสมลงในกระถาง
จนเกือบเต็ม โดยให้ระดับดินผสมอยู่ต�่ำกว่าขอบกระถาง 2-3 เซนติเมตร กดดินให้แน่นพอไม่ให้
ต้ น พื ช ล้ ม รดน�้ ำ ให้ ชุ ่ ม แล้ ว วางในที่ ร ่ ม ร� ำ ไรหรื อ ในเรื อ นเพาะช� ำ จนกว่ า ต้ น พื ช จะตั้ ง ตั ว ได้
จึงย้ายออกวางกลางแจ้งได้
การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production
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ตารางที่ 4.2 การปลูกพืชสมุนไพรบางชนิดที่ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด
ชนิดพืช
กระเจี๊ยบแดง

ระยะปลูก (ต้น x แถว) จ�ำนวนการใช้ต้นพันธุ์
1 x 1.2 เมตร
เมล็ด 300 กรัมต่อไร่

วิธีการเพาะเมล็ด
หยอดหลุ ม ละ 3 - 5 เมล็ ด แล้ ว
ถอนแยกเมื่ อ ต้ น สู ง 20 - 25
เซนติเมตร
ต้นกล้า 60 ต้นต่อไร่
เลื อ กเมล็ ด จากผลสุ ก ซึ่ ง มี สี ด� ำ 
ท�ำการเพาะเมล็ดทันทีเพราะจะ
สูญเสียอัตรางอกภายใน 1 สัปดาห์
เมล็ด 2 กิโลกรัมต่อไร่
ใช้วิธีการหว่าน
ต้นกล้า 400 ต้นต่อไร่
ก่อนเพาะแช่เมล็ดในน�้ำอุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียส นาน 3 - 5 นาที
เมล็ด 2 - 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ ต้องการความชื้น แต่อย่าให้แฉะ
ท�ำให้เมล็ดเน่าได้
ต้นกล้า 130 ต้นต่อไร่
เพาะเมล็ดจากฝักแก่จดั ซึง่ เมล็ดมี
สีเทาอมน�้ำตาล
ต้นกล้า 3,000 ต้นต่อไร่
หยอดหลุ ม ละ 2 - 3 เมล็ ด หลั ง
งอกถอนออกให้ เ หลื อ เพี ย ง
หลุมละ 1 ต้น
เมล็ด 400 กรัมต่อไร่
เลือกเมล็ดแก่สีน�้ำตาลแดงแช่ใน
น�้ ำ อุ ณ หภู มิ 50 นาน 3 - 5 นาที

กานพลู

4.5 x 6 เมตร

กะเพรา
ขี้เหล็ก

0.05 x 0.15 เมตร
2 x 2 เมตร

ค�ำฝอย

0.3 x 0.3 - 0.5 เมตร

ชุมเห็ดเทศ

3 x 4 เมตร

มะขามแขก

0.5 x 1.0 เมตร

ฟ้าทะลายโจร

0.15 x 0.20 เมตร

มะแว้งเครือ

1 x 1 เมตร

ต้นกล้า 1,600 ต้นต่อไร่

ส้มแขก

9 x 9 เมตร

ต้นกล้า 20 ต้นต่อไร่

ที่มา: กองส่งเสริมพืชสวน, 2545
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โรยเมล็ดบาง ๆ ในแปลงปลูก
แช่เมล็ดในน�้ำอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส 3 - 5 นาที เพาะเมล็ดใน
กระบะ 1 เดือน จึงย้ายปลูก
มี ทั้ ง ต้ น ตั ว ผู ้ แ ละตั ว เมี ย จึ ง ควร
เสียบ ยอดพันธุด์ ขี องต้นตัวเมียบน
ต้นตอที่ เพาะจากเมล็ด

ตารางที่ 4.3 การปลูกพืชสมุนไพรบางชนิดที่ขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของล�ำต้น
ชนิดพืช
ดีปลี

วิธีปลูก ระยะปลูก (ต้น แถว) จำ�นวนต้นพันธุ์ การเตรียมต้นพันธุ์
ปักชำ� 1 x 1 เมตร
1,600 ต้นต่อไร่ ตัดเถายาว 4 - 6 ข้อ เพาะชำ�ในถุง
นาน 60 วัน
พริกไทย
ปักชำ� 2 x 2 เมตร
400 ต้นต่อไร่ ใช้ยอดหรือส่วนที่ไม่แก่จัดจากต้น
อายุ 1 - 2 ปี ตัดเป็นท่อน 5 - 7 ข้อ
เพาะชำ�ในถุงนาน 60 วัน
พลู
ปักชำ� 1.5 x 1.5 เมตร
700 ต้นต่อไร่ ตัดเถาเป็นท่อนให้มีใบ 3 - 5 ข้อ
พญายอ
ปักชำ� 0.5 x 0.5 เมตร
4,000 ต้นต่อไร่ ตัดกิ่งพันธุ์ 15 - 20 เซนติเมตร มี
ตา 3 ตา
เจตมูลเพลิง
ปักชำ� 0.5 x 0.5 เมตร
4,000 ต้นต่อไร่ ใช้กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนปักชำ�
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 ตัดแยกหน่อจากต้นเดิมให้มีลำ�ต้น
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�ำเมล็ดมาหว่าน
ลงแปลงหรือโรยเป็นแถว หลังจากนั้นใช้ดินร่วนหรือทรายหยาบโรยทับบาง ๆ รดน�้ำให้ชื้นตลอด
ทัง้ วัน เมือ่ เมล็ดงอกแล้วให้ถอนต้นทีอ่ อ่ นแอออก เพือ่ ให้มรี ะยะห่างตามความเหมาะสม ปกติมกั ใช้ใน
การปลูกพืชสมุนไพรล้มลุกและพืชอายุสั้น เช่น กะเพรา โหระพา แมงลัก และฟ้าทะลายโจร เป็นต้น
ส่วนการหยอดลงหลุมโดยตรง มักใช้กับพืชที่มีเมล็ดใหญ่ เช่น กระเจี๊ยบแดง โดยหยอดในแต่ละหลุม
ให้มากกว่าจ�ำนวนต้นที่ต้องการแล้วถอนออกภายหลัง
2. การปลูกด้วยต้นกล้าหรือกิ่งช�ำ ใช้กับพันธุ์พืชสมุนไพรที่เมล็ดงอกยากหรือมีราคาแพง
ซึ่งจ�ำเป็นต้องเพาะเมล็ดก่อนการย้ายต้นกล้าไปปลูกในพื้นที่ที่ต้องการ การย้ายนั้นต้องไม่ให้ราก
ถูกท�ำลาย ถ้าเป็นถุงพลาสติกก็ใช้มีดกรีดถุงออก ถ้าเป็นกระถางให้ถอดกระถางออก โดยใช้มือดันรู
กลมที่ก้นกระถาง ถ้าดินแน่นมากให้ใช้เสียมแซะดินแล้วใช้น�้ำรดก่อน หลุมที่เตรียมปลูก ควรกว้าง
กว่ากระถางหรือถุงพลาสติกเล็กน้อย เพราะว่าจะท�ำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดี วางต้นไม้ให้ระดับ
รอยต่อระหว่างล�ำต้นกับรากอยู่เสมอกับระดับขอบหลุมพอดี แล้วกลบด้วยดินร่วนซุยหรือดินร่วน
ปนทราย กดดินให้แน่นพอประมาณ น�ำเศษไม้ใบหญ้ามาคลุมไว้รอบโคนต้น เพื่อรักษาความชื้นและ
ป้องกันแรงกระแทกในขณะรดน�้ำ
3. การปลูกด้วยหัวหรือเหง้า ส�ำหรับการปลูกพืชสมุนไพรประเภทหัว เช่น หอม และกระเทียม
ควรปลูกในที่ระบายน�้ำได้ดี เนื่องจากดินที่แฉะอาจท�ำให้หัวเน่าได้ การปลูกท�ำโดยการฝังหัวให้ลึก
พอประมาณไม่ควรเกิน 3 เท่าของความกว้างหัว กดดินให้แน่นพอสมควร คลุมแปลงปลูกด้วยฟาง
หรือหญ้าแห้ง การปลูกด้วยหน่อหรือเหง้าท�ำโดยการแยกเหง้าทีแ่ ข็งแรงจากต้นแม่ให้มตี าติดมาด้วย
2-3 ตา ตั ด รากที่ ช�้ ำ หรื อ กรณี ที่ ห น่ อ มี ใ บมากเกิ น ไปก็ ตั ด ใบออกบ้ า ง แล้ ว จึ ง น� ำ ไปปลู ก ในดิ น
ที่เตรียมไว้ กดดินให้แน่นและรดน�้ำให้ชุ่ม ควรบังร่มเงาให้จนกว่าต้นจะแข็งแรง
4. การปลูกด้วยไหล โดยทัว่ ไปนิยมน�ำส่วนของไหลมาปักช�ำไว้กอ่ น แล้วจึงย้ายปลูกในพืน้ ที่
ที่เตรียมไว้อีกครั้งหนึ่ง พืชสมุนไพรที่นิยมปลูกโดยวิธีนี้เช่น บัวบก หญ้าปักกิ่ง และแห้วหมู เป็นต้น
5. การปลูกด้วยราก โดยตัดส่วนของรากไปปักช�ำให้เกิดต้นใหม่ แล้วจึงย้ายไปปลูกในพื้นที่
ที่เตรียมไว้ พืชสมุนไพรที่นิยมปลูกโดยวิธีนี้ เช่น ดีปลี และสาเก เป็นต้น
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การดูแลรักษาพืชสมุนไพรอินทรีย์
หลักการทัว่ ไปของการดูแลรักษาพืชสมุนไพรแต่ละชนิดไม่แตกต่างกันมากนัก ความสมบูรณ์
ของพืชสมุนไพรเป็นเครื่องชี้บอกคุณภาพของสมุนไพรได้ พืชสมุนไพรต้องการการดูแลรักษาให้
ใกล้เคียงกับลักษณะการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ มากที่สุด หลีกเลี่ยง
สารเคมี ทุ ก ชนิ ด ไม่ ว ่ า การให้ ปุ ๋ ย สารเคมี ก� ำ จั ด วั ช พื ช หรื อ ศั ต รู พื ช เนื่ อ งการมี ส ารพิ ษ ตกค้ า ง
ในพืชสมุนไพร ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร และสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย
การพรางแสง พืชสมุนไพรหลายชนิดต้องการแสงน้อย จึงจ�ำเป็นต้องมีการพรางแสง
ให้ตลอดเวลา การพรางแสงอาจใช้พลาสติกพรางแสง ปลูกร่วมกับพืชอื่นที่ให้ร่มเงา ปลูกบริเวณ
เชิ ง เขา หรื อ ปลู ก ในฤดู ฝ นซึ่ ง มี ค วามเข้ ม แสงไม่ ม ากนั ก พื ช สมุ น ไพรที่ ต ้ อ งการการพรางแสง
เช่น บุก เจียวกูหลาน กระชายด�ำ เร่ว และหญ้าหนวดแมว เป็นต้น
การท�ำค้าง ในพืชเถาต่าง ๆ ควรท�ำค้างให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต การดูแลรักษา
และการเก็บเกีย่ วผลิตผล โดยค้างอาจใช้วสั ดุเป็นไม้ไผ่ ตาข่าย เชือก หรือเสาปูน ซึง่ ควรเลือกรูปแบบ
และวัสดุในการท�ำค้างให้เหมาะสมกับชนิดของพืชสมุนไพรที่ปลูก พืชสมุนไพรที่จ�ำเป็นต้องมี
การท�ำค้างให้ เช่น พริกไทย พลู มะแว้งเครือ อัญชัน รางจืด เจียวกูหลาน และมะระขี้นก เป็นต้น
การให้นำ�้ ควรให้นำ�้ อย่างเพียงพอและสม�ำ่ เสมอ ต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสม โดยพิจารณา
ลักษณะของพืชแต่ละชนิดว่าต้องการน�้ำมากหรือน้อยเพียงใด โดยทั่วไปควรให้น�้ำอย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม หากพบว่า สภาพดินที่ได้รับน�้ำแฉะมากเกินไปก็เว้นช่วงการให้น�้ำได้
หรื อ หากสภาพดิ น แห้ ง เกิ น ไปก็ ใ ห้ น�้ ำ เพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ส ภาพดิ น และภู มิ อ ากาศ
แตกต่างกัน การให้น�้ำควรให้จนกว่าพืชตั้งตัวได้ ช่วงเวลาในการให้น�้ำที่เหมาะสมที่สุดคือ เวลา
เช้า เพราะช่วงเวลานี้พืชเริ่มได้รับแสงแดด มีการสังเคราะห์แสง และเริ่มดูดน�้ำและแร่ธาตุต่าง ๆ
จากดินขึ้นไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการเจริญเติบโต และไม่ควรให้น�้ำแก่พืชในเวลากลางคืน
เพราะว่าใบของพืชสมุนไพรอาจมีความชืน้ สูงเกินไป ซึง่ ท�ำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้งา่ ย เช่น โรคราน�ำ้ ค้าง
โรคเน่าคอดิน และโรคใบไหม้ เป็นต้น
การพรวนดิน เป็นการท�ำให้ดนิ ร่วนซุย ระบายน�ำ 
้ และถ่ายเทอากาศได้ดขี นึ้ ทัง้ ยังช่วยก�ำจัด
วัชพืชได้อีกด้วย จึงควรมีการพรวนดินบ้างเป็นครั้งคราว โดยพรวนในขณะที่ดินแห้งพอสมควร
และไม่ควรให้กระทบกระเทือนรากมากนัก
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การให้ ปุ ๋ ย โดยปกติ จ ะให้ ก ่ อ นการปลู ก โดยรองก้ น หลุ ม ด้ ว ยปุ ๋ ย คอก ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์
และเศษใบไม้ หรือผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในแปลงขณะไถพรวนเพื่อเตรียมแปลงปลูก
การให้ปุ๋ยกับพืชสมุนไพร แนะน�ำให้ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ เพราะปุ๋ยเหล่านี้จะค่อย ๆ ย่อยสลาย
และปลดปล่อยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ให้พืชอย่างช้า ๆ และสม�่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยให้ดินอุ้มน�้ำได้ดี
การให้ปุ๋ยควรให้อย่างสม�่ำเสมอประมาณ 1-2 เดือนต่อครั้ง โดยอาจใส่แบบเป็นแถวระหว่างพืช
หรื อ ใส่ ร อบ ๆ โคนต้ น บริ เ วณทรงพุ ่ ม ก็ ไ ด้ แร่ ธ าตุ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ พื ช สมุ น ไพรหลั ก ๆ
ที่ ไ ด้ จ ากปุ ๋ ย คอกและปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ได้ แ ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย ม โดยปุ ๋ ย คอก
และปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณแร่ธาตุแตกต่างกันไป ดังแสดงในตารางที่ 4.4 ซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับความต้องการของพืชสมุนไพรที่ปลูก
ตารางที่ 4.4 ปริมาณแร่ธาตุในปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
ชนิดปุ๋ย
ปุ๋ยหมักชานอ้อย
กากตะกอนหม้อกรอง
มูลสุกร
มูลโค
มูลไก่ไข่
มูลไก่อัดเม็ด
มูลเป็ด
มูลค้างคาว
ปอเทือง
ถั่วเขียว
ถั่วพุ่ม
กากตะกอนน�้ำเสีย
ส่าเหล้า

ปริมาณแร่ธาตุ (เปอร์เซ็นต์)
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม
(N)
(P)
(K)
(Ca)
(Mg)
0.33
0.05
0.41
0.15
0.04
1.66
0.55
0.24
2.34
1.49
1.36
2.92
0.57
1.73
0.49
0.30
0.55
0.22
2.28
5.91
3.02
12.10
1.07
2.84
7.63
0.78
2.60
0.34
1.04
1.98
0.56
3.32
13.95
0.29
18.01
0.48
1.98
0.30
2.41
2.74
0.66
3.46
2.68
0.39
2.46
1.27
0.30
0.29
2.15
0.17
0.23
0.06
0.44
0.12
0.05

ที่มา: จิรวัฒน์, ม.ป.ป.
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ก�ำมะถัน
(S)
0.05
0.67
0.28
-

การป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช ควรใช้วิธีธรรมชาติและไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด เช่น การปลูก
พืชหลายชนิดบริเวณเดียวกัน ปลูกสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนและมีฤทธิ์ในการไล่แมลงแทรกอยู่ด้วย เช่น
ดาวเรือง ตะไคร้หอม และเสี้ยนดอกม่วง เป็นต้น อาศัยธรรมชาติจัดสมดุลกันเอง จึงไม่ควรท�ำลาย
แมลงทุกชนิด เพราะแมลงบางชนิดเป็นประโยชน์ในการช่วยควบคุมและก�ำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืช
ให้ลดลงได้ ตลอดจนการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร โดยใช้พืชสมุนไพรที่มีสารประกอบมีฤทธิ์
ป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช ซึ่งพืชสมุนไพรแต่ละชนิดเช่น สะเดา พริก สาบเสือ ขมิ้นชัน ข่า ว่านน�้ำ 
หนอนตายหยาก และหางไหล เป็นต้น มีสารประกอบที่ออกฤทธิ์กับศัตรูพืชแตกต่างกัน

การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรอินทรีย์
การเก็บเกี่ยวผลิตผลนั้นอาจเรียกว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องรู้อายุ
การเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว และวิธีการเก็บเกี่ยวสมุนไพรอย่างถูกต้อง เพราะว่าอาจท�ำให้
ผลิตผลเกิดความเสียหาย คุณภาพของผลิตผลไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ส�ำหรับการเก็บเกีย่ ว
พืชสมุนไพรเพือ่ น�ำมาใช้เป็นยานัน้ การเก็บเกีย่ วทีเ่ หมาะสมยังมีผลต่อปริมาณสารส�ำคัญในสมุนไพร
ซึ่งเกี่ยวโยงถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคของสมุนไพร โดยผู้เก็บเกี่ยวอาจจ�ำเป็นต้องรู้สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา และกระบวนการชีวสังเคราะห์ในพืชสมุนไพรชนิดนัน้ ๆ ด้วย การเก็บเกีย่ วส่วนต่าง ๆ
ของพืชสมุนไพรประเภทต่าง ๆ มีข้อปฏิบัติดังนี้ ส�ำหรับการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรบางชนิด มีแสดง
ดังตารางที่ 4.5
1. ประเภทใช้ราก หัว หรือเหง้า เช่น กระชาย ขมิน้ ชัน ข่า ขิง ไพล หอม และกระเทียม เป็นต้น
ควรเก็บเกีย่ วในระยะทีพ่ ชื หยุดการเจริญเติบโตทางด้านกิง่ ก้าน ใบ และดอก หรือในช่วงต้นฤดูหนาว
ถึงปลายฤดูรอ้ น เพราะว่าเป็นระยะทีร่ าก หัว และเหง้า มีการสะสมปริมาณสารส�ำคัญเก็บไว้คอ่ นข้างสูง
ส�ำหรับวิธีการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรประเภทนี้ ต้องใช้วิธีการขุดด้วยความระมัดระวังอย่างมาก
เพื่อไม่ให้ราก หัว หรือเหง้าเกิดความเสียหายจากการแตกหัก ช�้ำ และขาดได้
2. ประเภทใช้เปลือกรากหรือเปลือกล�ำต้น เช่น สีเสียด และทับทิม โดยเปลือกล�ำต้น
ควรเก็บเกีย่ วในช่วงระหว่างฤดูรอ้ นต่อกับฤดูฝน ซึง่ มีปริมาณสารส�ำคัญในเปลือกสูง เปลือกลอกออกง่าย
ส่ ว นเปลื อ กรากควรเก็ บ เกี่ ย วในช่ ว งต้ น ฤดู ฝ นเพราะลอกได้ ง ่ า ย การลอกเปลื อ กล� ำ ต้ น นั้ น
ควรลอกออกจากส่วนกิง่ หรือแขนงย่อย และไม่ควรลอกส่วนล�ำต้นใหญ่ เพราะว่าอาจท�ำให้พชื สมุนไพร
ตายได้ หรือใช้วิธีการลอกเปลือกออกในลักษณะครึ่งวงกลมก็ได้ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อ
ระบบการล�ำเลียงอาหารของพืช
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3. ประเภทใช้ใบหรือทัง้ ต้น เช่น กะเพรา ฟ้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ หญ้าปักกิง่ หญ้าหนวดแมว
และหญ้าหวาน ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่ บางชนิดจะระบุอายุการเก็บเกี่ยว
หรื อ ระยะความแก่ ท่ี เ หมาะสมไว้ เพราะว่ า เป็ น ระยะที่ ใ บมี ส ารส� ำ คั ญ สู ง ที่ สุ ด เช่ น เก็ บ ใบแก่
หรือใบที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไป ซึ่งเรียกว่า ใบเพสลาด
4. ประเภทใช้ดอก เช่น เก๊กฮวย โดยทั่วไปเก็บเกี่ยวในช่วงดอกบานเริ่มบาน ดอกค�ำฝอย
เก็บเกี่ยวในช่วงดอกเริ่มบาน ส่วนพืชสมุนไพรบางชนิดระบุให้เก็บเกี่ยวในช่วงที่ดอกยังตูมอยู่
เช่น กานพลู
5. ประเภทใช้ผลและเมล็ด โดยทั่วไปมั ก เก็ บเกี่ ย วระยะผลแก่ เ ต็ ม ที่ แ ล้ ว เช่ น มะแว้ ง
ดีปลี แมงลัก มะระขี้นก และมะขาม แต่บางชนิดระบุให้เก็บเกี่ยวในช่วงที่ผลยังดิบอยู่ เช่น ฝรั่ง
6. ประเภทที่ให้น�้ำมันระเหย เช่น กะเพรา ตะไคร้หอม มะลิ และกระดังงา เป็นต้น ควรเก็บ
ขณะดอกก�ำลังบาน และสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมควรเก็บในเวลาเช้ามืด เพื่อให้สารส�ำคัญที่เป็นตัวยา
ซึ่งละลายอยู่ในน�้ำมันหอมระเหยนั้นไม่สลายตัวไปเนื่องจากแสงแดด
ตารางที่ 4.5 การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรบางชนิด
ชนิดพืช

ส่วนที่เก็บเกี่ยว

ขมิ้นชัน
ขี้เหล็ก

เหง้า
ใบ

การเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้สารส�ำคัญสูงสุด
อายุการให้
สภาพต้นพืช
ผลผลิต
9 - 10 เดือน
ต้นแห้งลง เหง้าแก่
1 - 10 ปีขึ้นไป
เก็บใบอ่อน 5 ใบโดยนับจากยอด

ค�ำฝอย

เกสร
เมล็ด
ใบ

90 - 100 วัน
120 - 150 วัน
6 เดือน - 3 ปี

ล�ำต้น ใบ ช่อดอกแห้ง
ผลแก่
ต้นมีข้อเด่นชัด ระยะก่อนออกดอก

ไพล

หัวใต้ดิน
หัวบนใบ
เหง้า

2 - 3 ปี
1 ปี
2 - 3 ปี

ฟ้าทะลายโจร

ใบ

110 - 120 วัน

ต้นแห้ง ไม่มีใบสด
ประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน
อายุ 2 ปีขึ้นไป ต้นแห้งลง ไม่เก็บช่วงฝนหรือเมื่อ
แตกหน่อใหม่
เริ่มออกดอก ไม่ควรให้เริ่มติดเมล็ด

ตะไคร้หอม
บุก
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ชนิดพืช

ส่วนที่เก็บเกี่ยว

มะขามแขก

ใบ
ฝัก

มะแว้งเครือ

ผล

การเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้สารส�ำคัญสูงสุด
อายุการให้
สภาพต้นพืช
ผลผลิต
50 - 90 วัน
เมื่อเริ่มออกดอก
80 - 120 วัน
เก็บฝักอายุ 20 - 23 วัน เท่านั้น ฝักไม่แก่ เริ่มมีเมล็ด
ใส ๆ
8 เดือน
ผลแก่แต่ยังไม่สุก เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้ม

ส้มแขก
ดีปลี

ผล
ผล

8 - 10 ปี
1 - 5 ปีขึ้นไป

ผลแก่ขนาดโตเต็มที่ ผลสุก
แก่จัดแต่ไม่สุก สีเหลืองอมส้ม

ที่มา: กองส่งเสริมพืชสวน, 2545

รูปแบบของผลิตผลและวัตถุดิบพืชสมุนไพรเพื่อการจ�ำหน่าย
พืชสมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี จะท�ำให้สามารถจ�ำหน่ายได้ราคาสูง โดย รูปแบบของพืชสมุนไพร
ที่จ�ำหน่าย อาจอยู่ในรูปตากแห้ง บดเป็นผง หรือเป็นชิ้นส่วนสด ซึ่งต้องเก็บเกี่ยวให้ถูกวิธีเพื่อให้ได้
พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาครบถ้วนสูงที่สุด สะอาดไม่มีสิ่งปลอมปน ไม่มีเชื้อโรคและแมลง
และไม่ถกู เก็บรักษาไว้นานเกินไปจนพืชสมุนไพรเปลีย่ นรูปร่าง หรือสรรพคุณเปลีย่ นแปลงไป สิง่ ส�ำคัญ
อีกสิ่งหนึ่งคือ ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ป้องกันความชื้นได้ดี การใช้ยาจากพืชสมุนไพรส่วนใหญ่
นิยมใช้ในรูปแบบแห้ง เพราะคุณภาพของยาคงที่ โดยน�ำพืชสมุนไพรตามฤดูกาลมาแปรสภาพ
โดยผ่านกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อเก็บรักษาให้คุณสมบัติทางยาของพืชสมุนไพรยังคงอยู่ได้
เป็นเวลานาน กระบวนการจัดการผลิตผลพืชสมุนไพรที่เหมาะสมนั้น โดยทั่วไปน�ำส่วนที่เป็นยา
มาผ่านการคัดเลือก การล้างท�ำความสะอาด การตัดเป็นชิ้นให้มีขนาดที่เหมาะสม แล้วใช้ความร้อน
ท�ำให้แห้งเพื่อสะดวกในการเก็บรักษา
1. รากและส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้ดนิ หลังจากเก็บเกีย่ วควรคัดเลือกให้มขี นาดเท่า ๆ กันแยกไว้เป็นกลุม่
เพื่อให้สะดวกในการแปรสภาพ จากนั้นล้างดินและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ให้สะอาด ตัดรากฝอยออก
ให้หมด หากเป็นพืชที่มีเนื้อแข็ง ซึ่งท�ำให้แห้งได้ช้า ต้องหั่นเป็นชิ้นให้เหมาะสม หากเป็นพืชที่มีเนื้อ
ไม่แข็ง น�ำมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนตามแต่ชนิดของพืชสมุนไพร พืชสมุนไพรที่ใช้หัว เหง้า
และรากส่วนมากประกอบด้วยโปรตีน แป้ง และเอนไซม์ หากผ่านการให้ความร้อนแบบต้มหรือนึ่ง
จะท�ำให้งา่ ยและสะดวกต่อขัน้ ตอนการท�ำให้แห้ง โดยหลังจากผ่านความร้อน น�ำมาตัดเป็นชิน้ ขนาด
พอเหมาะ แล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิเหมาะสม
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2. เปลือกล�ำต้น ให้หั่นเป็นชิ้นขนาดตามความเหมาะสมและตามข้อก�ำหนดของการรับซื้อ
แล้วน�ำตากแดดให้แห้ง
3. ใบและต้ น ในพื ช บางชนิ ด ที่ มี น�้ ำ มั น หอมระเหย ควรผึ่ ง ไว้ ใ นที่ ร ่ ม ไม่ ค วรตากแดด
และก่ อ นที่ พื ช สมุ น ไพรจะแห้ ง สนิ ท ควรมั ด เป็ น ก� ำ เพื่ อ ป้ อ งกั น การหลุ ด ร่ ว ง เช่ น กะเพรา
และสะระแหน่ โดยเก็บเกี่ยวใบหรือต้นมาล้างท�ำความสะอาด แล้วน�ำมาผึ่งไว้ในที่ร่มให้แห้งสนิท
จากนั้นจึงเก็บรักษาในภาชนะบรรจุให้มิดชิด ระวังอย่าเกิดเชื้อรา
4. ดอก หลั ง จากเก็ บ เกี่ ย วมาแล้ ว ตากแดดหรื อ อบให้ แ ห้ ง แต่ ค วรรั ก ษารู ป ร่ า งและ
ส่วนประกอบของดอกไว้ให้สมบูรณ์ เพื่อไม่ให้สารส�ำคัญถูกท�ำลายสูญเสียไป เช่น ดอกกานพลู
5. ผล โดยทั่วไปเก็บเกี่ยวแล้วก็ตากแดดให้แห้งได้เลย มีพืชสมุนไพรเพียงบางชนิดเท่านั้น
ที่ต้องหั่นเป็นชิ้นให้มีขนาดเล็กลงก่อนตากหรืออบด้วยความร้อน
6. เมล็ด เก็บเกีย่ วผลมาตากให้แห้งแล้วจึงแยกเอาเมล็ดออก เช่น ชุมเห็ดไทย แต่พชื สมุนไพร
บางชนิด เก็บเกี่ยวแบบผลแห้งแล้วน�ำมาแยกเมล็ดออกได้เลย
พืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพรนั้น การแปรสภาพในขั้นต้นส่วนมากใช้วิธีท�ำให้แห้งโดยวิธีการ
ตากแดด การอบแห้ง  หรือการผึ่งลม อุณหภูมิที่ท�ำให้ผลิตผลพืชสมุนไพรแห้งอยู่ที่ 25-60 องศา
เซลเซียส ขึ้นอยู่กับส่วนที่น�ำมาใช้ประโยชน์ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.6 เพราะว่าสามารถ
ระงับบทบาทของเอนไซม์ทมี่ อี ยูใ่ นต้นพืชได้โดยไม่ทำ� ให้สารส�ำคัญในพืช เช่น ไกลโคไซด์ อัลคาลอยด์
และน�้ำมันหอมระเหยสลายตัวไป
ตารางที่ 4.6 อุณหภูมิที่ใช้อบส่วนที่ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรให้แห้ง
ส่วนของพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์
อุณหภูมิที่ท�ำให้แห้ง (องศาเซลเซียส)
     ดอก ใบ ทั้งต้น
        20 - 30
     ราก กิ่งราก เปลือกต้น
        30 - 65
     ผล
        70 - 90
     พืชสมุนไพรที่มีน�้ำมันหอมระเหย
        25 - 30
     พืชสมุนไพรที่มีไกลโคไซด์และอัลคาลอยด์
        50 - 60
ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 2540
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5
การผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์
นายธนวัฒน์ รอดขาว
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ

บทน�ำ
เก๊กฮวย เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นเครื่องดื่ม ด้วยสรรพคุณที่ว่า
ช่วยดับกระหาย เพิ่มความสดชื่น ขับลม ขับเหงื่อ แก้ร้อนใน ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดต่าง ๆ
ช่วยขยายหลอดเลือด และลดการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น เก๊กฮวยเป็นพืชทีม่ คี วามเหมาะสม
กับภูมอิ ากาศทางเขตภาคเหนือ และมีศกั ยภาพในการผลิตเป็นพืชอุตสาหกรรม เพือ่ ด�ำเนินการน�ำร่อง
ทดแทนการผลิตดอกเบญจมาศในพืน้ ทีโ่ ดยรอบโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากในการผลิตดอกเบญจมาศนั้นพบว่า มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่สูง
มาก อีกทั้งยังมีราคาขึ้นลงไม่แน่นอน ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากดอกเก๊กฮวยที่วางจ�ำหน่ายในปัจจุบัน
ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากระบวนการผลิตนั้นเป็นในรูปแบบเกษตรอินทรีย์หรือไม่ ดังนั้น การส่งเสริม
ให้เกษตรกรผลิตดอกเก๊กฮวยในระบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมแล้ว
เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคก็จะความปลอดภัยจากสารเคมีด้วย  
เก๊กฮวย (chrysanthemum - tea) เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว ส่วนจีนกลางเรียกว่า จวี๋ ฮวา
เก๊กฮวยดอกสีขาวเรียกว่า ฉู จวี๋ หรือไป้ จวี๋ และเก๊กฮวยดอกสีเหลืองเรียกว่า หัง จวี๋ หรือหวง จวี๋
(ภาสกิจ, 2555) เป็นพืชกลุ่มเดียวกับเบญจมาศ (chrysanthemum) อยู่ในวงศ์ Compositae หรือ
ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่า เบญจมาศหนู หรือเบญจมาศสวน มีหลากหลายพันธุ์ทั้งชนิดดอกขาว  
(Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel. หรื อ Chrysanthemum morifolium
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Ramat.) (Chinese Pharmacopoeia Commission, 2010 , Wang et al., 2014) ดอกเหลือง
(Dendranthema indicum L. หรื อ Chrysanthemum indicum L.) และเก๊ ก ฮวยป่ า
(Dendranthema boreale (Makino) Ling) เรานิยมน�ำส่วนของดอกเก๊กฮวยมาใช้ประโยชน์มากกว่า
ส่วนของใบ ราก และยอดอ่อน (กองบรรณาธิการหนังสือสุขภาพ, 2556) เก๊กฮวยเป็นพืชที่นิยมน�ำ
มาใช้เป็นสมุนไพรทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี (Chaina Pharmacopoeia Committee,
2005 , Wang et al., 2014) โดยเฉพาะในประเทศจีน เก๊กฮวยมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
ซึ่งนิยมน�ำมาบริโภคในรูปแบบชา (Liang et al., 2014)
ดอกเก๊ ก ฮวยมี ส ารฟลาโวนอยด์ (flavonoid) (Cao et al., 2012) และพอลิ ฟ ี น อล
ช่วยต้านมะเร็ง มีวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินเอ (วิโรจน์, 2556) กรดอะมิโน สารไครแซนทีมิน
(chrysanthemin) สารอะดี นิ น (adenine) โคลี น (choline) สตาไคดรี น (stachydrine)
และน�ำ้ มันหอมระเหย ทีช่ ว่ ยรักษาและป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ช่วยขยายหลอดเลือด ลดการเกิด
ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว และโรคความดั น โลหิ ต สู ง แก้ ร ้ อ นใน บ� ำ รุ ง สายตา บ� ำ รุ ง ตั บ และแก้ ไข้
(กองบรรณาธิการหนังสือสุขภาพ, 2556)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เก๊กฮวยจัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก เจริญเติบโตเป็นพุ่มแผ่ไป
ตามพืน้ ดิน ใบเดีย่ วรูปรี ขอบใบเว้าเป็นหยักลึก (ไชยยง,  2557) (ภาพที่ 5.1-5.2) มีชอ่ ดอกแบบ head
ประกอบด้วยดอกเล็ก ๆ (florets) เป็นจ�ำนวนมาก (ภาพที่ 5.3-5.5) ดอกที่อยู่รอบนอกมีการเจริญ
เติบโตได้ดกี ว่า มองเห็นกลีบดอกได้ชดั เจนกว่าเรียกว่า ray florets (ดอกชัน้ นอก) เป็นดอกไม่สมบูรณ์
เพศ คือ มีแต่เกสรตัวเมีย ไม่มีเกสรตัวผู้ ส่วนดอกที่อยู่วงในเข้าไปและมีการเจริญเติบโตช้ามองเห็น
กลีบดอกไม่ชดั เจน เพราะว่ามีกลีบดอกสัน้ เรียกว่า disc florests (ดอกชัน้ ใน) รวมกันอยูเ่ ป็นกระจุก
ตรงกลางดอก disc florets นีเ้ ป็นดอกสมบูรณ์เพศ คือมีทงั้ เกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมีย (เสริมศิร,ิ 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�ำ และการเพาะเมล็ด แต่วิธีที่นิยมกันมากคือ การแยกหน่อ และการปักช�ำ ซึ่งมักจะใช้
ส่วนยอดปักช�ำ ท�ำให้ได้ต้นพันธุ์เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพื่อปลูกเป็นต้นแม่พันธุ์ ซึ่งการขยายพันธุ์เก๊กฮวยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเก๊กฮวย
ในส่วนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเก๊กฮวย มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเนื้อเยื้อให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ (ภาพที่ 5.6) โดยการท�ำเนื้อเยื่อ
ให้สะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมากับชิ้นส่วนพืชนั้น นับว่าเป็นขั้นตอนแรกที่มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากในสภาพธรรมชาติแล้ว ส่วนต่าง ๆ ของพืชมีเชื้อจุลินทรีย์ติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา
หรือแบคทีเรีย อันเป็นตัวการส�ำคัญของการปนเปือ้ นและเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ หล่านีย้ งั สามารถเจริญเติบโต
ได้ดีในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมทั้งท�ำให้อาหารเน่าเสียได้อย่างรวดเร็ว จนเป็นเหตุให้ชิ้นส่วน
ตายในที่สุด สารเคมีในการฟอกก�ำจัดที่ใช้คือ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) ความเข้มข้น 5-10
เปอร์เซ็นต์ มีวิธีการฟอกฆ่าเชื้อดังนี้ (ภาพที่ 5.7)
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ปลายยอด ตัดปลายยอดออกจากกิ่ง ตัดหูใบออก จากนั้นน�ำมาล้างด้วยน�้ำกลั่นผสมกับ
ซันไลต์ เขย่านาน 5 นาที แล้วน�ำมาล้างด้วยน�้ำกลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง จึงย้ายไปใส่ขวดที่เติม
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่านาน 5 นาที แล้วล้าง
ด้วยน�ำ้ กลัน่ ทีน่ งึ่ ฆ่าเชือ้ อีก 3 ครัง้ ๆ ละ 5 นาที จากนัน้ ย้ายไปใส่ในสารละลายกรดซิตริก (citric acid)
ความเข้มข้น 0.1 กรัมต่อลิตร เขย่านาน 5 นาที น�ำชิ้นส่วนเนื้อเยื่อปลายยอดไปเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร Murashige and Skoog (1962) (MS)
ตาข้ า ง ตั ด กิ่ ง ที่ มี ต าข้ า งประมาณ 2-3 ตา ตั ด หู ใ บและใบออก แล้ ว จึ ง ตั ด เป็ น ท่ อ น ๆ
โดย 1 ท่อน มี 1 ตาข้าง จากนั้นล้างด้วยน�้ำกลั่นผสมซันไลต์ เขย่านาน 5 นาที ล้างด้วยน�้ำกลั่น
ที่นึ่งฆ่าเชื้ออีก 2 ครั้ง จึงย้ายไปใส่ขวดที่เติมโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่านาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน�้ำกลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้ออีก 3 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที
จากนั้นย้ายไปใส่ในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 0.1 กรัมต่อลิตร เขย่านาน 5 นาที น�ำชิ้นส่วน
ตาข้างไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (1962) (MS)

ภาพที่ 5.6 ชิ้นส่วนของเก๊กฮวยที่น�ำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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ภาพที่ 5.7 การฟอกฆ่าเชื้อ ชิ้นส่วนหลังฟอก และการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มปริมาณตายอดและตาข้าง (ภาพที่ 5.8) เมื่อได้ชิ้นส่วนของปลายยอด
และตาข้างที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ องค์ประกอบของอาหารเพาะเลี้ยงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความ
ส�ำเร็จในการเพาะเลีย้ ง โดยสูตรอาหารทีใ่ ช้ในการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เพือ่ เพิม่ ปริมาณต้น คือ สูตร MS
ที่เติมไคเนทิน (kinetin) ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับกรด 1-แนฟทาลีนแอซีติก (NAA)
ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยท�ำการสับเพิ่มปริมาณและเปลี่ยนอาหารทุก 30 วัน

ภาพที่ 5.8 การเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณตายอดและตาข้าง
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ขั้นตอนที่ 3 การชักน�ำราก (ภาพที่ 5.9) รากเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการรอดชีวิต
เมื่อต้นพืชถูกน�ำออกมาปลูก เพราะรากพืชท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการดูดน�้ำและแร่ธาตุ ดังนั้น จึงต้อง
ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซินเพื่อชักน�ำให้เกิดราก ในการชักน�ำให้เกิดรากก่อนย้าย
ปลูกนั้น จะใช้อาหารสูตร MS ที่เติมกรด 1-แนฟทาลีนแอซีติก ความเข้มข้น 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชิ้นส่วนของยอดที่น�ำมาชักน�ำให้เกิดรากนั้นยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ใช้เวลาในการชักน�ำ 10 วัน
จากนั้นจึงสามารถน�ำต้นออกปลูกได้

ภาพที่ 5.9 การเพาะเลี้ยงเพื่อชักน�ำให้เกิดราก
สภาพแวดล้อมในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยทั่วไปการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในขั้นตอน
ของการเพิ่มปริมาณ ใช้ความเข้มของแสงประมาณ 1,000 ลักซ์ (Lux) ส่วนในขั้นตอนการเกิดราก
และการเตรียมต้นก่อนย้ายปลูก ใช้ความเข้มแสงสูงขึ้นคือ 3,000-10,000 ลักซ์ และระยะเวลาใน
การให้แสงประมาณ 16 ชั่วโมง และมีช่วงมืด 8 ชั่วโมง อุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงประมาณ 24-26
องศาเซลเซียส
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การย้ า ยต้ น กล้ า ปลู ก ในสภาพแวดล้ อ มภายนอก เมื่ อ ต้ น เก๊ ก ฮวยมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตดี
และมีรากแล้ว น�ำมาปรับสภาพเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการน�ำภาชนะ
เพาะเลี้ยงไปวางไว้ในโรงเรือนหลังคาพลาสติกที่มีการพรางแสง จากนั้นจึงน�ำต้นอ่อนออกขวด
โดยจะต้องท�ำการล้างวุ้นที่ติดอยู่บริเวณรากออกให้หมด (ภาพที่ 5.10)

ภาพที่ 5.10 การน�ำต้นกล้าเก๊กฮวยออกขวด และต้นอ่อนที่มีรากพร้อมปลูก
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จากนัน้ จึงน�ำต้นกล้าทีไ่ ด้ปลูกลงในถาดหลุม ทีใ่ ช้พที มอส (Peat moss) นึง่ ฆ่าเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เป็นวัสดุปลูก (ภาพที่ 5.11)
น�ำต้นทีป่ ลูกลงในถาดหลุมไปไว้ในโครงทีม่ คี วามสูงประมาณ 1 เมตร คลุมด้วยผ้ารีเมหรือผ้าขาวบาง
พรมน�้ำบนผ้าให้มีความชื้นอยู่เสมอเป็นเวลา 5 วัน จึงน�ำผ้าออกให้ได้รับอากาศปกติ เมื่อต้นมีอายุได้
20-30 วัน สามารถย้ายออกปลูกลงแปลง เพื่อท�ำเป็นต้นแม่พันธุ์ ใช้ส�ำหรับผลิตกิ่งช�ำ (ภาพที่ 5.12)

ภาพที่ 5.11 การปลูกต้นกล้าเก๊กฮวยลงถาดหลุม
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ภาพที่ 5.12 ต้นกล้าเก๊กฮวยอายุ 10 วัน และอายุ 20-30 วัน สามารถปลูกลงแปลงแม่พันธุ์ได้
การผลิตกิง่ พันธุ์ ในการปลูกเก๊กฮวยนัน้ ต้องการกิง่ ช�ำเป็นจ�ำนวนมากและมีระยะการเจริญ
เท่า ๆ กัน เพือ่ จะได้มคี วามสม�ำ่ เสมอในด้านการเจริญเติบโตทางล�ำต้น และการบานของดอกในเวลา
ใกล้เคียงกัน ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีแปลงเพือ่ ใช้ผลิตกิง่ ช�ำโดยเฉพาะ เรียกว่า ต้นแม่พนั ธุ์ ซึง่ ควร
เป็นต้นที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กิ่งช�ำที่ได้จากต้นแม่พันธุ์ดังกล่าวจะมี
ความสม�่ำเสมอทั้งในด้านขนาด และความแข็งแรง โดยมีขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์ ดังนี้
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1. น�ำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูกลงแปลงที่มีขนาดแปลงกว้าง 1 เมตร
และทางเดิน 50 เซนติเมตร ปรับปรุงดินด้วยปุย๋ หมัก แกลบดิบ และปูนโดโลไมท์ ใช้ระยะปลูก 15x15
เซนติเมตร ใช้แกลบดิบคลุมแปลงหลังจากปลูกเสร็จ รดน�้ำให้ชุ่ม (ภาพที่ 5.13-5.14)

ภาพที่ 5.13 การเตรียมแปลง และการปรับปรุงบ�ำรุงดิน แปลงส�ำหรับปลูกแม่พันธุ์เก๊กฮวย
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ภาพที่ 5.14 การปลูกกล้าเก๊กฮวยลงแปลงแม่พันธุ์

80

การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production

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�ำการเด็ดยอดให้เหลือใบติดกับต้นไว้ 6 ใบ เพื่อให้ต้น
มีการแตกแขนง รอให้กิ่งแขนงมีความยาวประมาณ 4 นิ้ว หรือต้นแม่พันธุ์มีอายุประมาณ 30 วัน
จึงท�ำการเด็ดยอดเพื่อน�ำไปปักช�ำ ยอดปักช�ำควรมีความยาว 2.5 นิ้ว หลังจากกิ่งแขนงถูกเด็ดออก
ไปแล้วจะต้องเหลือใบที่โคนกิ่ง 2 คู่ใบ เพื่อที่จะให้ตาที่มุมใบแตกออกไปเป็นกิ่งแขนงเพื่อเด็ดไปเป็น
กิ่งช�ำรุ่นที่ 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�ำ
โดยใช้ส่วนยอดของกิ่ง เลือกกิ่งจากต้นที่มีลักษณะดี ปราศจากโรคและแมลง เป็นกิ่งที่อยู่
ส่วนล่างหรือส่วนโคนของพุ่มต้น เพราะเป็นกิ่งที่มีตาใบมากกว่าตาดอก น�ำส่วนยอดของกิ่งไปปักช�ำ 
ความยาวของกิง่ ปักช�ำทีต่ ดั จากต้นแม่พนั ธุน์ นั้ ขึน้ อยูก่ บั พันธุ์ ฤดูกาลในการปักช�ำ และความสมบูรณ์
ของกิ่งปักช�ำ เช่น กิ่งที่ใช้ช�ำในฤดูหนาวอาจสั้นกว่ากิ่งที่ใช้ช�ำในฤดูร้อน ควรปักช�ำในช่วงฤดูหนาว
หรือฤดูฝนที่มีอากาศเย็นและมีความชุ่มชื้น โดยทั่วไปใช้กิ่งที่ยาวประมาณ 7.5-10 เซนติเมตร
ตัดกิง่ เป็นรูปปากฉลาม ปลิดใบล่างออก เนือ่ งจากใบล่างเหล่านีม้ กั เน่าและท�ำให้เกิดโรคได้งา่ ย จุม่ รอย
ตัดในยาป้องกันเชื้อรา ผึ่งไว้ให้แห้ง และใช้ฮอร์โมนเร่งรากเพื่อช่วยให้ออกรากเร็วขึ้น (มุกดา, 2547)
(ภาพที่ 5.18-5.19)

ภาพที่ 5.18 การน�ำกิ่งพันธุ์จุ่มสารชีวภาพเพื่อเร่งราก

ภาพที่ 5.19 ส่วนของยอดเก๊กฮวยที่ใช้ปักช�ำ
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วัสดุปักช�ำ ควรมีคุณสมบัติอุ้มความชื้น ระบายน�้ำดี และหาได้ง่าย โดยทั่วไปใช้ขี้เถ้าแกลบ
เป็นวัสดุช�ำเพียงอย่างเดียว (ภาพที่ 5.20) โดยใช้ระยะปักช�ำ 2 x 1 นิ้ว ปักให้โคนกิ่งลึกลงไปในวัสดุ
ช�ำประมาณ ½ - 1 นิ้ว (ภาพที่ 5.21) แล้วรดน�้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ หลังจากปักช�ำประมาณ 15 วัน กิ่งช�ำ
จะแตกรากใหม่และมีปริมาณรากที่เหมาะสม วิธีการปักช�ำท�ำให้สามารถขยายพันธุ์ได้ครั้งละมาก ๆ
และได้ขนาดของกิ่งปักช�ำที่สม�่ำเสมอ เมื่อน�ำไปปลูกท�ำให้ออกดอกไล่เลี่ยกัน ซึ่งสะดวกในการดูแล
รักษาและเก็บดอก

ภาพที่ 5.20 การเตรียมกระบะช�ำ โดยใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นวัสดุปักช�ำ
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ภาพที่ 5.21 การปักช�ำยอดเก๊กฮวย
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การให้ ไ ฟกิ่ ง ปั ก ช� ำ เป็นการบังคับไม่ให้กิ่งปักช�ำออกดอกหรือช่วยให้กิ่งปักช�ำมีการ
เจริญเติบโตทางล�ำต้น ให้ไฟตั้งแต่หลังปักช�ำแล้วเสร็จไปจนถึงกิ่งปักช�ำมีอายุ 20 วัน โดยให้ไฟ
ช่วงเวลา 19.00-22.00 น. รวมเป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อคืน (ภาพที่ 5.22)

ภาพที่ 5.22 การให้ไฟแก่กิ่งปักช�ำ
การให้น�้ำกิ่งปักช�ำ หลังการปักช�ำแล้วท�ำการรดน�้ำโดยใช้บัวรดน�้ำ เพื่อให้กิ่งช�ำสัมผัส
กั บ วั ส ดุ ป ลู ก หลังจากนั้นแล้วปริมาณน�้ำที่กิ่งปั ก ช� ำ ต้ อ งการก็ เ พี ย งเพื่ อ รั ก ษาให้ วัส ดุ ปั ก ช� ำ ชื้ น
และใบของกิง่ ช�ำสด เพือ่ ลดการคายน�ำ้ เป็นการป้องกันการเหีย่ วของกิง่ ช�ำ โดยทัว่ ไปแล้วจะแบ่งความ
ต้องการน�ำ้ ของกิง่ ช�ำออกเป็น 3 ระยะ คือ ในสัปดาห์แรก กิง่ ช�ำยังต้องการความชืน้ มาก ซึง่ รดจากบัว
วันละ 1 ครั้ง จากนั้นป้องการไม่ให้กิ่งช�ำเหี่ยวโดยใช้น�้ำจากระบบพ่นฝอย สัปดาห์ที่ 2 ในช่วงนี้กิ่งช�ำ
เริ่มจะมีรากแล้วให้น�้ำจากระบบพ่นฝอยเพียงอย่างเดียว และสัปดาห์ที่ 3 พยายามรดน�้ำให้น้อยลง
หรืองดการให้น�้ำ เมื่อกิ่งช�ำมีอายุ 20 วัน สามารถถอนไปปลูกได้ (ภาพที่ 5.23)
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ภาพที่ 5.23 ลักษณะต้นเก๊กฮวยที่ได้หลังการปักช�ำ
3. การแยกหน่อ
การแยกหน่อ (ภาพที่ 5.24-5.25) ไปปลูกจะได้ตน้ ทีแ่ ข็งแรงกว่าการปักช�ำ หน่อทีน่ ำ� ไปปลูก
ควรมีความยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แต่ละหน่อที่แยกออกมาต้องมีรากติดมาด้วย หลังปลูก
ควรบังแดดหรือเก็บไว้ในทีแ่ สงร�ำไร เพือ่ ให้หน่อเหล่านีต้ งั้ ตัวก่อนประมาณ 7 วัน แล้วจึงน�ำออกแดด
หรือเปิดที่บังแดดได้ (สมชาย และคณะ, 2536)
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ภาพที่ 5.24 ลักษณะการแตกหน่อของต้นเก๊กฮวย

ภาพที่ 5.25 ลักษณะหน่อที่แยกออกมาจากต้นแม่
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การปลูกและการจัดการระหว่างปลูก
ความยาววันมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในกลุม่ เบญจมาศ (Garner and Allard, 1923)
พืชในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นพืชวันสั้น กล่าวคือ จะออกดอกเมื่อมีช่วงเวลากลางวันน้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ส�ำหรับประเทศไทยนั้นโดยรวมแล้วมีช่วงเวลากลางวันน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ประมาณเดือนตุลาคม
ถึงต้นเดือนมีนาคม เป็นช่วงทีเ่ หมาะสมกับการออกดอก (ไมตรี, 2551)  นอกจากช่วงแสงแล้ว อุณหภูมิ
ก็เป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ สี ว่ นในการกระตุน้ และพัฒนาตาดอก (อดิศร, 2531 , Cockshull, 1985) การปลูก
ในสภาพวันสัน้ จะเป็นผลท�ำให้ตน้ ออกดอกเร็ว ทัง้ ๆ ทีต่ น้ ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ท�ำให้ดอกทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ
ไม่ดี ก้านดอกสั้นและมีขนาดเล็ก (ไมตรี, 2551) ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นปลูกเก๊กฮวย
เพื่อเก็บเกี่ยวดอกคือ ประมาณเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
การเตรียมดิน
เก๊ ก ฮวยนั้ น มี ร ะบบรากตื้ น ดั ง นั้ น การเตรี ย มแปลงจึ ง ปรั บ ปรุ ง เฉพาะหน้ า ดิ น เพี ย ง
20-30 เซนติเมตร โดยยกแปลงให้สูงประมาณ 15 เซนติเมตร หน้าแปลงกว้าง 1 เมตร ทางเดิน
กว้าง 50 เซนติเมตร ไม่ควรย่อยดินให้ละเอียดจนเกินไป เพราะว่าท�ำให้ไม่มีอากาศเพียงพอ
เพื่อการเจริญเติบโตของราก ท�ำการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก แกลบดิบเก่า หรือขี้เถ้าแกลบ
ถ้ า พบว่ า ดิ น เป็ น กรดให้ ใช้ วั ส ดุ ป รั บ ปรุ ง ดิ น เช่ น ปู น มาร์ ล ปู น โดโลไมท์ ตามความเหมาะสม
คลุมด้วยพลาสติกคลุมแปลงเพื่อป้องกันหญ้า (ภาพที่ 5.26)

ภาพที่ 5.26 การเตรียมแปลงปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก และคลุมแปลงเพื่อป้องกันหญ้า
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ระยะปลูก
ระยะปลูกลงแปลงคือ 30 x 30 เซนติเมตร (ภาพที่ 5.27)

ภาพที่ 5.27 การปลูกเก๊กฮวยที่ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร
การปลูก
เมื่อถอนกล้าออกจากวัสดุปักช�ำ เพื่อน�ำมาปลูกลงแปลงนั้น ไม่ควรทิ้งกล้าไว้เป็นเวลานาน
รากจะแห้ง ท�ำให้กล้ามีการตัง้ ตัวช้า และควรเลือกขนาดและความสมบูรณ์ของกิง่ ช�ำทีม่ คี วามใกล้เคียง
กันปลูกในแปลงเดียวกัน เพือ่ ให้งา่ ยต่อการปฏิบตั บิ ำ� รุงรักษา ความลึกของการปลูกกิง่ ช�ำทีเ่ หมาะสม
คือ 1 นิ้ว (ภาพที่ 5.28) หรือให้วัสดุปลูกอยู่ในระดับเดียวกับส่วนของรากจากกิ่งช�ำเท่านั้น ต้องไม่ฝัง
ส่วนของโคนกิ่งช�ำลงในดิน เพราะนอกจากจะท�ำให้เกิดโรคโคนเน่าแล้ว รากของกิ่งช�ำที่ถูกฝังลึกลง
ไปจะท�ำให้การเจริญเติบโตของรากไม่ดี เนื่องจากขาดอากาศ
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ภาพที่ 5.28 การปลูกเก๊กฮวยความลึกประมาณ 1 นิ้ว
การเด็ดยอด
ท�ำการเด็ดยอดกิ่งช�ำ ภายหลังการปลูกแล้วประมาณ 15 วัน (ภาพที่ 5.29) ไม่ควรปล่อยให้
ต้นที่ปลูกแล้วสูงขึ้นไปมาก แล้วจึงเด็ดยอด เพราะจะท�ำให้เด็ดยอดยาก และการเด็ดยอดต�่ำมาก ๆ
ท� ำ ให้ กิ่ ง แขนงที่ เจริ ญ ออกมามี ค วามสู ง เมื่ อ ออกดอกค่ อ นข้ า งแตกต่ า งกั น วิ ธี ก ารเด็ ด ยอด
คือ เด็ดด้วยมือ โดยให้เด็ดส่วนยอดที่ยังอ่อนอยู่ออกประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ให้เหลือใบติดอยู่
กับต้น 4-5 ใบ
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ภาพที่ 5.29 การเด็ดยอดเก๊กฮวยหลังการปลูกประมาณ 15 วัน
การให้น�้ำ
การรดน�ำ้ ควรรดน�ำ้ ให้ดนิ เปียกโชกเพือ่ ให้โอกาสให้นำ�้ ไหลซึมผ่านในดินได้มากพอ โดยรดน�ำ้
วันละครัง้ ในตอนเช้าก็เพียงพอ ยกเว้นในฤดูรอ้ นอากาศแห้งแล้งควรรดน�ำ้ อีกครัง้ ในตอนบ่าย ส�ำหรับ
วิธีการให้น�้ำ อาจใช้การให้น�้ำด้วยระบบน�้ำหยดตามแนวปลูกต้นเก๊กฮวย (ภาพที่ 5.30)

ภาพที่ 5.30 การให้น�้ำระบบน�้ำหยดตามแนวปลูกต้นเก๊กฮวย
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การให้ปุ๋ย และการก�ำจัดวัชพืช
เก๊กฮวยเป็นพืชที่มีอายุค่อนข้างสั้น ใช้เวลาหลังปลูกเพียง 4-5 เดือน ก็สามารถเก็บดอกได้
ถ้าการเจริญเติบโตของต้นไม่สมบูรณ์ดพี อ ดอกทีไ่ ด้ยอ่ มมีขนาดเล็ก ปุย๋ จึงมีความส�ำคัญในการเสริมสร้าง
ความสมบูรณ์ของต้น โดยปุ๋ยที่ใช้คือ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก โดยให้บริเวณโคนต้น (ภาพที่ 5.31)
หรือใช้รว่ มกับปุย๋ น�ำ้ หมักชีวภาพฉีดพ่นทางใบ ส�ำหรับวิธกี ารก�ำจัดวัชพืชในแปลงปลูกนิยมใช้การถอน
ด้วยมือ (ภาพที่ 5.32)  

ภาพที่ 5.31 การให้ปุ๋ยตามโคนต้น

ภาพที่ 5.32 การก�ำจัดวัชพืชด้วยการถอน
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โรคที่ส�ำคัญและการควบคุม
โรคทีพ่ บว่ามีการระบาดรุนแรง และท�ำความเสียหายมาก จนท�ำให้คณ
ุ ภาพ กลิน่ รส เสียหาย
ได้มาก คือ
1. โรคใบจุดสีน�้ำตาล (Leaf spot) สาเหตุเกิดจาก เชื้อรา Septoria sp
อาการทีพ่ บ ใบเป็นจุดสีนำ�้ ตาล แผลค่อนข้างกลม ขอบแผลชัดเจน ขนาดไม่แน่นอน พบแผล
เป็นวงซ้อน ๆ กัน (วรพรรณ และศิรินทิพย์, 2530)
การควบคุม
1. หากพบการเกิดโรค ควรตัดแต่งส่วนของพืชที่เป็นโรคออก
2. ใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรค เช่นเชื้อ Trichoderma hazianum อัตรา 50-80 กรัม/น�้ำ 
20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน เมื่อพบการระบาด
2. โรคใบไหม้ (Bacterial leaf blight) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia chryanthemi
อาการที่พบ ใบจะไหม้เป็นสีน�้ำตาล ขนาดแผลไม่แน่นอน ขอบแผลชัดเจน อาการรุนแรง
เชื้อจะลามไหม้แห้งตายไปทั้งต้น พันธุ์ที่อ่อนแอมาก คือ พันธุ์หังโจว พบการระบาดรุนแรงมากใน
ฤดูฝน เนื่องจากฝนตกท�ำให้กลีบดอกช�้ำ เชื้อจึงเข้าท�ำลายที่ดอกได้ง่าย ท�ำให้ผลิตผลเสียหายมาก
(วรพรรณ และศิรินทิพย์, 2530)
การควบคุม
1. ต้นกล้าที่น�ำมาปลูก ควรเป็นกล้าที่ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค และสภาพต้น
มีความแข็งแรงสมบูรณ์
2. หากพบการเกิดโรคให้รีบก�ำจัดออกจากแปลงปลูก
3. ใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรค เช่นเชื้อ Trichoderma hazianum อัตรา 50-80 กรัม/น�้ำ 
20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน เมื่อพบการระบาด
3. เพลี้ยแป้ง (Mealy bug) (ภาพที่ 5.33) เป็นแมลงปากดูด ล�ำตัวมีขนาดเล็ก มีไขแป้ง
ปกคลุมล�ำตัว มีเส้นแป้งอยูร่ อบตัว สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ เพลีย้ แป้งหางสัน้ และเพลีย้ แป้ง
หางยาว
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ลักษณะการท�ำลาย โดยการดูดกินน�้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของพืชเช่น ยอด ใบ ตา ล�ำต้น
และราก ท�ำให้ลำ� ต้นมีชว่ งข้อถีแ่ ละบิดงอ ยอดแห้งตาย หรือยอดหงิกเป็นพุม่ เพลีย้ แป้งจะขับถ่ายมูล
ของเหลวมีลักษณะเป็นน�้ำเหนียว ๆ เรียกว่ามูลหวาน ท�ำให้เกิดราด�ำ เป็นผลให้พืชสังเคราะห์แสงได้
น้อยลง บางครั้งพบว่ามดเป็นตัวพา (ชลิดา และคณะ, 2552)
การควบคุม
1. การเขตกรรม เตรียมดิน ปลูก ท�ำความสะอาดแปลง
2. เด็ดยอด ตัดต้น บริเวณที่พบการเข้าท�ำลาย
3. ใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรค เช่น เชื้อ Metarhizium anisopliae อัตรา 100-200 กรัม/
น�้ำ 20 ลิตร หรือเชื้อ Beauveria brasiana อัตรา 80-100 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน
เมื่อพบการระบาด
4. ตัวห�้ำ ตัวเบียน

ภาพที่ 5.33 เพลี้ยแป้ง
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4. เพลี้ยอ่อน (Aphid) (ภาพที่ 5.34) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macrosiphoniella Sanborni
Gillette เป็นแมลงปากดูด มีสเี ขียวคล�ำ้ ปีกสีขาวใสพับข้างล�ำตัว ตัวทีไ่ ม่มปี กี จะมีขนาดโตกว่าตัวมีปกี
เล็กน้อย และสีจางกว่า ตัวอ่อนนุม่ รูปร่างเป็นรูปไข่ เคลือ่ นไหวเชือ่ งช้า อยูก่ นั เป็นฝูง พบการระบาด
ในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง
ลักษณะการท�ำลาย โดยการดูดกินน�ำ้ เลีย้ งจากส่วนต่าง ๆ ของใบ ยอดอ่อน และดอก ท�ำให้
ส่วนทีถ่ กู ท�ำลายมีลกั ษณะผิดปกติและชะงักการเจริญเติบโต ท�ำให้ดอกตูมไม่บานตามปกติ หรือดอก
บานมีขนาดเล็ก (ศูนย์อารักขาพืช, 2548)
การควบคุมศัตรูพืช
1. เด็ดยอด ตัดต้น บริเวณที่พบการเข้าท�ำลาย
2. ใช้เชือ้ จุลนิ ทรียค์ วบคุมโรค เช่น เชือ้ Metarhizium anisopliae อัตรา 100-200 กรัม/น�ำ 
้
20 ลิตร หรือเชือ้ Beauveria brasiana อัตรา 80 – 100 กรัม/น�ำ 
้ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน เมือ่ พบ
การระบาด
3. ตัวห�้ำ เช่น ด้วงเต่า (ladybird) (ภาพที่ 5.35) และตัวเบียน

ภาพที่ 5.34 เพลี้ยอ่อน
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ภาพที่ 5.35 ด้วงเต่า
5. ไรขาว
ลักษณะการท�ำลาย ไรขาวจะดูดกินน�้ำเลี้ยงตั้งแต่ใบล่างจนกระทั้งขึ้นมาถึงดอก โดนตอน
แรกใบจะแสดงอาการด่างเขียว เป็นจุดประเล็ก ๆ กระจายอยูท่ วั่ ไป เมือ่ นานไปรอยด่างเขียวจะเปลีย่ น
เป็นสีนำ�้ ตาล เมือ่ มีการระบาดรุนแรงจะดูดกินน�ำ้ เลีย้ งทีด่ อกตูม ท�ำให้ดอกหยุดซะงักการเจริญเติบโต
ไม่ยอมบาน หรือถ้าพบในดอกบานจะท�ำให้กลีบดอกเหี่ยวแห้งเร็วกว่าปกติ
การควบคุมศัตรูพืช
1. เด็ดยอด ตัดต้น บริเวณที่พบการเข้าท�ำลาย
2. ใช้เชือ้ จุลนิ ทรียค์ วบคุมโรค เช่น เชือ้ Metarhizium anisopliae อัตรา 100-200 กรัม/น�ำ 
้
20 ลิตร หรือเชื้อ Beauveria brasiana อัตรา 80-100 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน เมื่อพบ
การระบาด
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6. หนอนกระทู้ผัก (Cutworms) (ภาพที่ 5.36) ชื่อวิทยาศาสตร์ Spodoptera Litura
Fabricius
ลั ก ษณะการท� ำ ลาย เมื่อฝัก ออกจากไข่ ใหม่ ๆ จะรวมกลุ ่ ม กั ด กิ นผิ วใบพื ช เมื่ อ โตขึ้ น
จะกระจายตัวออกไป กัดกินทั้งใบและดอก (ธนวัฒน์, 2555)
การควบคุม
1. ท�ำการเก็บกลุ่มไข่ และหนอนน�ำไปท�ำลาย
2. ใช้เชือ้ จุลนิ ทรียค์ วบคุมโรค ได้แก่ ไวรัสเอ็นพีวขี องหนอนกระทูผ้ กั อัตรา 30 มิลลิลติ ร/น�ำ 
้
20 ลิตร หรือเชื้อ Bacillus thuringiensis (แบคทีเรีย BT) อัตรา 50-80 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก
5 วัน เมื่อพบการระบาดของหนอน

ภาพที่ 5.36 หนอนกระทู้ผัก

การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปดอกเก๊กฮวย
ดอกเก๊กฮวยทีท่ ำ� การเก็บเกีย่ วเพือ่ มาใช้ชงชานัน้ ควรเป็นดอกทีบ่ านสมบูรณ์ดี ไม่ควรเลือก
ดอกที่อ่อนหรือแก่เกินไป โดยจะเก็บเฉพาะส่วนดอก ไม่เอาก้านดอก (ไชยยง, 2557) การเก็บเกี่ยว
ดอกจะต้องเก็บเกี่ยวในเวลาที่ไม่มีน�้ำค้าง หรือน�้ำค้างระเหยออกจากดอกหมดแล้ว เก็บเกี่ยวได้
ทั้งช่วงเช้าและบ่าย จนกระทั่งดอกหมด ดอกที่เก็บมานั้นน�ำมาผึ่งไว้ในที่ร่ม 1 วัน (ภาพที่ 5.37)
โดยการผึ่งต้องวางดอกแผ่กระจายออกบาง ๆ ไม่กองทับสูง ๆ หลังจากผึ่งแล้วจึงน�ำไปท�ำให้แห้ง
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ภาพที่ 5.37 การเก็บเกี่ยวดอกเก๊กฮวย และลักษณะดอกเก๊กฮวยหลังเก็บเกี่ยว
กรรมวิธกี ารท�ำดอกเก๊กฮวยแห้ง ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ การนึง่ และการท�ำให้แห้ง
การนึ่งดอกเก๊กฮวย คือ การน�ำดอกเก๊กฮวยมาใส่ในรังหม้อนึ่ง โดยใส่พอประมาณอย่าให้ซ้อนทับ
กันหนาเกินไป แล้วน�ำไปนึ่งในน�้ำอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที อย่าให้น�้ำเดือดกระทบ
ดอกเก๊กฮวย เพราะจะท�ำให้ดอกแห้งมีสไี ม่สวย จากนัน้ เทดอกเก๊กฮวยทีน่ งึ่ แล้วใส่ในตะแกรง ใช้ไม้คน
พลิกกลับให้ดอกแยกออกจากกัน และเกลี่ยบาง ๆ แล้วจึงน�ำเข้าตู้อบความร้อน (ภาพที่ 5.38-5.39)
การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production

99

ในส่วนของการท�ำดอกแห้ง สามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น การผึ่ง การตากแดด การอบด้วยลมร้อน
เป็นต้น (Winnie et al., 2011) วิธกี ารตากแดด นัน้ จะใช้วธิ นี เี้ ฉพาะช่วงทีม่ แี สงแดดดี โดยน�ำกระจาด
ที่บรรจุดอกเก๊กฮวยที่นึ่งแล้ว เทคว�่ำลงในกระด้งหรือเสื่อฟางข้าว แล้วน�ำไปผึ่งแดดทุกวัน พลิกกลับ
ในตอนเช้าทุกวัน ตากจนเกสรแห้งซึง่ ใช้เวลาประมาณ 6-7 วัน อบแห้งโดยใช้วธิ ผี งิ ไฟถ่าน น�ำเก๊กฮวย
ทีน่ งึ่ แล้ววางบนแขนงไม้ไผ่ทอี่ ยูเ่ หนือเตาถ่าน รักษาอุณหภูมไิ ว้ประมาณ 60 องศาเซลเซียส ผิงไฟโดย
กลับดอกซึง่ ติดกันอยูเ่ ป็นแผงเป็นระยะจนแห้งดี หรือประมาณ 6 ชัว่ โมง ปกติดอกเก๊กฮวยแห้งน�ำ้ หนัก
จะลดลงจากดอกสดในอัตราส่วน 1 ต่อ 7 (แจ่มจันทร์, 2530) อีกวิธหี นึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในปัจจุบนั
คือ การน�ำดอกเก๊กฮวยที่นึ่งแล้ว มาอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50-80 องศาเซลเซียส เป็นระยะ
เวลา 8-9 ชัว่ โมง  หรือการอบด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก อุณหภูมภิ ายใน
ประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10-12 ชั่วโมง (ภาพที่ 5.40-5.42)

ภาพที่ 5.38 การนึ่งดอกเก๊กฮวย

ภาพที่ 5.39 การเกลี่ยดอกเก๊กฮวยหลังนึ่งให้ทั่วตะแกรงก่อนน�ำไปอบ
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ภาพที่ 5.40 การอบดอกเก๊กฮวยด้วยเตาอบลมร้อน

ภาพที่ 5.41 การอบดอกเก๊กฮวยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
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ภาพที่ 5.42 ผลิตภัณฑ์จากเก๊กฮวยหลังอบแห้ง

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ขนาดพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมในการปลู ก เก๊ ก ฮวยส� ำ หรั บ เกษตรกร 1 ครอบครั ว ควรปลู ก
เพียง 1 งาน เนื่องจากการเก็บเกี่ยวดอกเก๊กฮวยนั้น จะต้องเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะดอกที่บานเต็มที่
ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป ดังนัน้ การปลูกบนพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ อาจจะพบปัญหาเรือ่ งแรงงานทีไ่ ม่สามารถ
เก็บเกี่ยวดอกได้ทัน ส่งผลให้ผลิตผลเสียหายได้

บทสรุป
การผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ ด้านการผลิตเก๊กฮวย
ในระบบเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ การผลิตต้นพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกีย่ ว และการแปรรูป
จนสามารถแนะน�ำและส่งเสริมอาชีพที่เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยัง
สามารถบูรณาการร่วมกับการเรียน การสอน และงานวิจัยได้  
การผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์ ด�ำเนินกิจกรรมบริเวณพื้นที่ของส�ำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และพื้ น ที่ข องฝ่ ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุก รรมพื ช และสั ต ว์ ส� ำ นั ก วิ จัย และส่ ง เสริ ม วิ ช าการ
การเกษตร โดยขัน้ ตอนในการด�ำเนินกิจกรรมเริม่ ต้นจากการปลูกต้นแม่พนั ธุภ์ ายในโรงเรือน การผลิต
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ต้นพันธุ์ การปลูกลงแปลงภายใต้การส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ปลูก การรับซื้อคืนผลิตผลสด
และการแปรรูปผลิตผล ปัจจุบันการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์นั้นสามารถสร้างรายได้ให้
เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท�ำให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
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6

การผลิตเห็ดหลินจืออินทรีย์
นายปรีชา รัตนัง
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ

บทน�ำ
เห็ดหลินจือ (Reishi, Lingzhi, Glossy ganoderma, Holy mushroom, Lacquered
mushroom) มีชอื่ วิทยาศาสตร์วา่ Ganoderma lucidum (Leyss.ex Fr.) Karst. เป็นเห็ดสมุนไพร
ที่ชาวจีน  ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน ใช้รับประทานบ�ำรุงสุขภาพมาช้านาน จัดเป็นเห็ดที่เจริญเติบโต
ได้ดีในธรรมชาติ โดยเจริญเติบโตตามโคนต้นไม้ในเขตอบอุ่นและเขตร้อน เห็ดหลินจือมีช่ือเรียก
หลายชื่อ ได้แก่ เห็ดนางกวัก เห็ดหัวงู เห็ดเก้าอี้ลิง เห็ดชะแล็ก เห็ดสวรรค์พันปี เห็ดหมื่นปี เห็ดหิมะ
เห็ดต้นไม้แห่งชีวิต เห็ดอมตะ เห็ดเทพเจ้า เห็ดศักดิ์สิทธิ์ เห็ดน�ำโชค (สาธิต, 2538) เห็ดกระด้าง
เห็ดหิ้วขอ เห็ดแม่เบี้ยงูเห่า เห็ดจวักงูเห่า และเห็ดมะพร้าว (อานนท์, 2544)
ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มีนักวิชาการหลาย ๆ ประเทศได้ท�ำการวิจัยเห็ดหลินจือ
อย่างกว้างขวาง มีเอกสารวิชาการที่เผยแพร่ออกมาจ�ำนวนมาก ทั้งด้านการศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมี สารออกฤทธิ์ สรรพคุณทางยา มีการทดลองในห้องปฏิบัติการ และรายงานเชิงสถิติทาง
การแพทย์ในการรักษาโรค ซึง่ พบว่า มีฤทธิต์ อ่ ต้านมะเร็ง การเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค การรักษาอาการ
แพ้ การบ�ำรุงตับ การก�ำจัดพิษ การรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน การลดไขมันในเลือด
การบรรเทาปวดลดการอักเสบ ไปจนกระทัง่ การชะลอความแก่ โดยเฉพาะการตรวจสอบทางพิษวิทยา
พบว่า เป็นสารสมุนไพรที่มีความปลอดภัย ไม่มีอันตรายต่อร่างการแต่อย่างใด ขณะที่องค์กรต่าง ๆ
ในประเทศไทย ทั้ ง สถาบั น มะเร็ ง แห่ ง ชาติ กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร คณะแพทยศาสตร์ ข อง
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มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และทางองค์การเภสัชกรรม ให้ความสนใจศึกษาและได้ผลิตเป็นยาเม็ดส�ำเร็จรูป
เพื่อสะดวกในการบริโภค ศูนย์ความร่วมมือทางการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนในการประสานงานให้มีพัฒนาการทางวิชาการของเห็ดหลินจือ
ตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ส่งเสริมศึกษาวิจัยอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ การสนับสนุน
การใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมและทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน เป็นการช่วยลดดุลการน�ำเข้ายา
จากต่างประเทศ เนื่องจากเห็ดหลินจือเป็นผลิตเกษตรชนิดหนึ่งที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับผลิตผล
เกษตรชนิดอื่น จึงมีผู้มีนิยมเพาะเห็ดชนิดนี้เป็นรายได้กันอย่างกว้างขวางทั่วทุกภาคของประเทศ
ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นนั้ ได้สง่ เสริมการเพาะเห็ดหลินจือในโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร
ชาวเขาบ้านแขลีซอ อ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา

ลักษณะทั่วไป
สาธิต (2539) กล่าวว่า เห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่ไม่มีครีบใต้หมวกดอกเหมือนกับเห็ดชนิดอื่น
ทั่ ว ไป ลั ก ษณะโครงสร้ า งของดอกแข็ ง แรง ก้ า นและหลั ง ดอกที่ ถู ก น�้ ำ ฝนชะล้ า งจะเป็ น เงามั น
เหมือนเคลือบด้วยแลคเกอร์ ดอกที่เกิดใหม่จะมีลักษณะเป็นแท่งชูขึ้น ปลายหน่อมีสีขาวหม่น
ดอกเห็ดหลินจือมีการเจริญเติบโตขนานไปกับพื้นโลก เมื่อดอกโตจะแผ่ออกมีรูปร่างคล้ายรูปไตคน
ดอกอ่อนมีขอบนอกเป็นสีขาว แล้วค่อย ๆ เหลืองเข้ามาด้านในจนเป็นสีน�้ำตาลและสีน�้ำตาลแดง
ในทีส่ ดุ ก้านดอกอาจอยูต่ รงกลางดอก หรือด้านข้างของดอก และบางครัง้ อาจไม่มกี า้ น ใต้หมวกดอก
มีรพู รุนเรียงกันอยูอ่ ย่างมีระเบียบ เพือ่ การปลดปล่อยสปอร์ ดอกอาจเกิดเป็นดอกเดีย่ ว หรือเกิดพร้อมกัน
หลายดอก  ขนาดดอกมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับสถานที่และแหล่งอาหาร ในธรรมชาติอาจมี
สีใต้หมวกหรือสีขาวหม่น และพบตามตอไม้  ผิวของเปลือกไม้ที่ตายแล้ว หรือตามผิวดินที่มีส่วน
ของต้นไม้เก่าฝังอยู่ มีการเรียกชื่อตามลักษณะรูปร่าง สีสัน และความเชื่อที่มีต่อเห็ด จึงท�ำให้มีชื่อ
หลากหลายไปตามแต่ละท้องถิ่น
ชนิดของเห็ดหลินจือที่นิยมเพาะปลูก
ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือหลายชนิด แต่ที่นิยมเพาะปลูกและได้ผลดีมี 6 ชนิด
ซึ่งจ�ำแนกตามสีของหมวกดอก รสชาติ และสรรพคุณทางยาดังนี้
1. เห็ดหลินจือสีด�ำ มีชื่อจีนว่า เฮยจือ เอ๋าจือ มีรสชาติเค็ม บ�ำรุงไต และทางเดินปัสสาวะ
2. เห็ดหลินจือสีขาว มีชื่อจีนว่า ไป๋จือ วีจือ มีรสชาติเผ็ด บ�ำรุงไต ปอด สมองและประสาท  
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3. เห็ดหลินจือสีเขียว มีชื่อจีนว่า ซิงจือ หลงจือ มีรสชาติเปรี้ยว บ�ำรุงตับสายตาสมอง
และประสาท
4. เห็ดหลินจือสีม่วง มีชื่อจีนว่า จือจือ มู่จือ มีรสชาติหวานอุ่น ๆ บ�ำรุงกระดูก ประสาท
และรักษาโรคริดสีดวงทวาร
5. เห็ ด หลิ น จื อ สี เ หลื อ ง มี ชื่ อ จี น ว่ า หวงจื อ จิ น จื อ มี ร สชาติ ห วาน บ� ำ รุ ง ม้ า ม สมอง
และประสาท และช่วยเพิ่มความสดชื่น
6. เห็ ด หลิ น จื อ สี แ ดง มี ชื่ อ จี น ว่ า ซื อ จื อ กั น จื อ มี ร สชาติ ข ม บ� ำ รุ ง หั ว ใจ ปอด สมอง
และประสาท
สารให้สรรพคุณทางยาของเห็ดหลินจือ
การที่เห็ดหลินจือมีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างกว้างขวาง ท�ำให้เป็นที่สนใจ
ของนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมาก มีการน�ำเห็ดชนิดนี้มาศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่มี
ในเห็ดหลินจือ พบว่า มีสาระส�ำคัญอยู่หลายกลุ่มที่ท�ำให้เห็ดหลินจือมีคุณค่าต่อการรักษาโรคต่าง ๆ
ได้แก่
1. กลุ่มสารคาร์โบไฮเดรต เช่น ganodarans หรือสารพอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides)
มีอยูห่ ลายชนิดทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการรักษาโรค เช่น สารเบตาดีกลูแคน (Beta-D-glucan) ช่วยยับยัง้
การเจริญของมะเร็ง ช่วยกระตุน้ การท�ำงานของเมล็ดเลือดขาวในการก�ำจัดสิง่ แปลกปลอมในร่างกาย
ท�ำให้ระบบคุ้มกันของร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้สารเคมี
และรังสีรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยช่วยลดการอักเสบ และสารกาโนเดอร์แลนด์ (Ganoderans)
ช่วยลดระดับน�้ำตาลในเลือด (เบาหวาน)
2. สารสเตอรอยด์ (Steroids) ตัวอย่ า งสารที่ มี ส รรพคุ ณ ทางยาที่ ส� ำ คั ญ ในกลุ ่ ม นี้ คื อ
สารกาโนโดสเตอโรน (Ganodosterone) มีคุณสมบัติช่วยลดพิษที่มีต่อตับ ท�ำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรค
เกี่ยวกับตับมีอาการดีขึ้น
3. กลุ่มสารไตรเทอร์พีนอยด์ชนิดขม (Bitter triterpenoids) สารในกลุ่มนี้มีอยู่หลายชนิด
ทีม่ สี รรพคุณทางยาทีส่ ำ� คัญเช่น กรดกาโนเดอริก (Ganoderic acid) และกรดลูซเิ ดนิก (Lucidenic)
ซึ่งจะช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยลดความดันของเลือด ยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีนที่ท�ำให้เกิด
โรคภูมิแพ้บางชนิด
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4. สารนิวคลีโอไทด์ (Nucleotides) สารในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันการรวมตัว
ของเกล็ ด เลื อ ด ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การอุ ด ตั น ในเส้ น เลื อ ด ลดการเกิ ด อั ม พาตลง และยั ง ช่ ว ยบรรเทา
ความเจ็บปวดด้วย
5. สารเจอร์มาเนียม (Germanium, Ge) สารชนิดนี้จะกระตุ้นการท�ำงานของร่างกาย
และยังช่วยขจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายได้
การเพาะเห็ดหลินจือ
กลุ่มงานชีววิทยาประยุกต์ กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร ได้ท�ำการวิจัย
เพาะเลีย้ งเห็ดหลินจือพบว่า สายพันธุ์ จี 2 ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี และสามารถเพาะเลีย้ งได้ตลอดปี
ลักษณะเด่นของเห็ดสายพันธุน์ คี้ อื ดอกวัยอ่อนจะมีสเี หลืองเป็นริว้ สลับกับสีนำ�้ ตาล เมือ่ ดอกแก่เต็มที่
มีรูปร่างครึ่งวงกลมคล้ายคมขวานโบราณ ด้านบนมีสีน�้ำตาลเข้ม ส่วนด้านล่างมีสีเหลืองอ่อนหรือ
ขาว รัศมีของดอกจากส่วนโคนถึงปลายดอกเฉลี่ย 6 เซนติเมตร ความยาวจากปลายด้านหนึ่ง
ไปอีกด้านหนึ่งยาวประมาณ 9 เซนติเมตร และมีความหนาโดยเฉลี่ย 1 เซนติเมตร
ขั้นตอนหลักในการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ
ขั้นตอนในการเพาะเห็ดหลินจือ มีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ 1) การแยกเชื้อและการเลี้ยง
เชือ้ เห็ดบริสทุ ธิใ์ นอาหารวุน้ 2) การผลิตหัวเชือ้ เห็ดในเมล็ดธัญพืช 3) การผลิตก้อนเชือ้ เห็ดจากขีเ้ ลือ่ ย
และ 4) การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว
1. การแยกเชื้ อ และการเลี้ ย งเชื้ อ เห็ ด บริ สุ ท ธิ์ ใ นอาหารวุ ้ น (Mother mycelium
production) ท�ำได้ 2 วิธี คือ การเพาะเลี้ยงสปอร์ ใช้ในกรณีปรับปรุงพันธุ์ หรือผสมพันธุ์เพื่อให้ได้
สายพันธุใ์ หม่ และการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ส่วนใหญ่จะใช้ในการขยายเส้นใยเห็ดกันมาก เพราะว่าท�ำง่าย
สะดวก รวดเร็ว และได้ดอกเห็ดทีม่ ลี กั ษณะเหมือนพันธุเ์ ดิมทุกประการ โดยในบทความนีจ้ ะกล่าวถึง
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
1.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ อาหารส�ำหรับเลี้ยงเนื้อเยื่อที่แยกออกจากดอกเห็ด ใช้สูตร
อาหารวุ้นพีดีเอ (Potato Dextrose Agar, PDA) (ภาพที่ 6.1) โดยมีสูตรดังนี้
มันฝรั่ง
200 กรัม
น�้ำตาลเด็กซ์โทรส (Dextrose)
20
กรัม
ผงวุ้น (Agar)
20
กรัม
น�้ำสะอาด
1
ลิตร
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ภาพที่ 6.1 วัสดุอุปกรณ์ท�ำอาหารเลี้ยงเชื้อ
ส� ำ หรั บ วิ ธี ก ารเตรี ย มอาหารวุ ้ น พี ดี เ อส� ำ หรั บ เลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ที่ แ ยกออกจากดอกเห็ ด
มีขั้นตอนดังนี้
1. ท�ำการปอกเปลือกมันฝรั่ง ล้างท�ำความสะอาด หั่นเป็นชิ้นขนาดเล็ก แล้วชั่งน�้ำหนัก
200 กรัม (ภาพที่ 6.2)

ภาพที่ 6.2 การปอก การล้างท�ำความสะอาด และการหั่นมันฝรั่ง
110
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2. ตวงน�ำ้ สะอาด 1 ลิตร ใส่มนั ฝรัง่ ลงไป ต้มให้เดือดนานประมาณ 15 นาที โดยทีเ่ นือ้ มันฝรัง่
ยังไม่แตก หรือเละ กรองเอาแต่น�้ำต้มมันฝรั่ง ต้มต่อไปบนไฟอ่อน (ภาพที่ 6.3)

ฃ

ภาพที่ 6.3 การต้มและการกรองน�้ำมันฝรั่ง
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3. เติมน�ำ้ ร้อนให้ครบ 1 ลิตร น�ำไปต้มด้วยไฟอ่อน ๆ เติมน�ำ้ ตาล 20 กรัม ลงไป คนให้นำ�้ ตาล
ละลาย แล้วเทผงวุ้น 20 กรัม ที่ละลายด้วยน�้ำเย็นลงในหม้อต้ม (ภาพที่ 6.4)

ภาพที่ 6.4 การเตรียมและเติมน�้ำตาลกลูโคส และสารละลายผงวุ้น
112
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4. น�ำอาหารวุ้นบรรจุลงในขวดแบน ให้สูงจากก้นขวดประมาณ 1 เซนติเมตร ปิดปากขวด
ด้วยจุกส�ำลี  ปิดทับด้วยกระดาษ และใช้ยางรัดแล้วน�ำไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน (ภาพที่ 6.5)

ภาพที่ 6.5 การบรรจุอาหารวุ้นลงในขวดและนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดัน
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5. วางขวดในขณะทีว่ นุ้ ยังอุน่ อยู่ โดยใช้วสั ดุรองรับสูง 2-3 เซนติเมตร หนุนทีป่ ากขวดให้ขวด
เอียงขึ้น ทิ้งไว้ให้อาหารวุ้นแข็งตัวในลักษณะเทลาด (ภาพที่ 6.6)

ภาพที่ 6.6 การวางขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ
1.2 การผลิตหัวเชื้อเห็ด และเลี้ยงในขวดอาหารวุ้น หลักการคัดเลือกดอกเห็ดที่น�ำมา
เป็นเชื้อแม่พันธุ์เห็ด มีดังต่อไปนี้ คือ เป็นเห็ดที่ให้ผลิตผล (ดอก) ในรุ่นที่ 1 หรือ 2 มีลักษณะตรงตาม
พันธุแ์ ละเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด ทน และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี มีนำ�้ หนักสดและน�ำ้ หนัก
แห้งของผลิตผลสูง และต้องไม่สัมผัสน�้ำก่อนน�ำมาการแยกเนื้อเยื่อ ส่วนอุปกรณ์การแยกเลี้ยง
เนือ้ เยือ่ เห็ดบริสทุ ธิม์ แี สดงภาพที่ 6.7 ส�ำหรับขัน้ ตอนในการผลิตและเลีย้ งเชือ้ เห็ดในขวดอาหารวุน้ มี
ดังต่อไปนี้ คือ
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ภาพที่ 6.7 อุปกรณ์การแยกเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดบริสุทธิ์
1. น�ำเข็มเขี่ยเชื้อมาชุบแอลกอฮอล์พร้อมลนไฟฆ่าเชื้อที่ปลายเข็มเขี่ยจนถึงส่วนของด้าม
ที่ใช้จับ ทิ้งให้เย็นนาน 15-20 วินาที โดยต้องไม่ให้ปลายเข็มสัมผัสกับสิ่งอื่น ๆ ภายในตู้เขี่ยเชื้อ
(ภาพที่ 6.8)

			ภาพที่ 6.8 การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ และเตรียมเข็มเขี่ยเชื้อ
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2. ใช้มือฉีกดอกเห็ดออกเป็น 2 ส่วน แล้วใช้เข็มเขี่ยเชื้อแตะเอาชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อระหว่าง
ก้านดอกกับหมวกเห็ดให้ติดมากับเข็มเขี่ยเชื้อปริมาณเล็กน้อย (ภาพที่ 6.9)

ภาพที่ 6.9 วิธีการแยกเนื้อเยื่อบริสุทธิ์จากดอกเห็ด
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3. เปิ ด จุ ก ขวดอาหารวุ ้ น ออก ลนปากขวดด้ ว ยตะเกี ย งแอลกอฮอล์ เ พื่ อ ฆ่ า เชื้ อ
สอดเข็ ม เขี่ ย เชื้ อ ที่ มี ชิ้ น ส่ ว นของเนื้ อ เยื่ อ วางเนื้ อ เยื่ อ บนอาหารวุ ้ น ลนไฟฆ่ า เชื้ อ ที่ ป ากขวด
ก่อนปิดจุกขวด (ภาพที่ 6.10)

ภาพที่ 6.10 การย้ายเนื้อเยื่อลงเลี้ยงในขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ
4. น�ำขวดอาหารวุน้ วางไว้ในทีม่ ดื และอุณหภูมสิ งู เพือ่ ช่วยให้เส้นใยเห็ดเจริญได้เร็วขึน้ ภายใน
10-15 วัน เมื่อเส้นใยเจริญเต็มอาหารวุ้นแล้ว น�ำไปขยายเชื้อในเมล็ดธัญพืชต่อไป (หรืออาจจะถ่าย
เชือ้ เห็ดจากอาหารวุน้ ขยายลงบนขวดอาหารวุน้ หลาย ๆ ขวดก็ได้) หากพบเชือ้ รา หรือเชือ้ แบคทีเรีย
ขึ้นภายในขวด ให้คัดแยกออกไปท�ำลาย (ภาพที่ 6.11)
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ภาพที่ 6.11 ลักษณะของเส้นใยเห็ดที่เจริญเต็มอาหารวุ้น (ซ้าย)
และการปนเปื้อนในหัวเชื้อเห็ด (ขวา)
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2. การผลิตหัวเชือ้ เห็ดในเมล็ดธัญพืช ส�ำหรับวิธกี ารทีจ่ ะกล่าวถึงนี้ ได้ใช้ขา้ วฟ่างเป็นเมล็ด
ธัญพืชส�ำหรับการผลิตหัวเชื้อ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ
1. น�ำเมล็ดข้าวฟ่างมาคัดเอาสิ่งเจือปนออก แช่น�้ำทิ้งไว้ 1 คืน (ภาพที่ 6.12) โดยเมล็ด
ข้าวฟ่าง 1 กิโลกรัม จะใช้บรรจุลงในขวดแบนได้ประมาณ 50 ขวด

ภาพที่ 6.12 การคัดและการแช่เมล็ดข้าวฟ่าง
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2. ต้มเมล็ดข้าวฟ่างให้บริเวณรอบด้านนอกของเมล็ดสุก (อย่าให้สุกมากเกินไป เพราะว่าจะ
ท�ำให้เส้นใยเจริญจับตัวกันแน่นเกินไป ไม่สะดวกในการเขี่ยเชื้อไปยังก้อนเชื้อเห็ด) (ภาพที่ 6.13)

ภาพที่ 6.13 การต้มเมล็ดข้าวฟ่าง
3. น�ำมาผึ่งให้แห้งพอหมาด แล้วบรรจุลงในขวดกลมหรือแบน (ภาพที่ 6.14) ให้มีความสูง
ประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของขวด

ภาพที่ 6.14 การผึ่ง (ซ้าย) และการกรอกเมล็ดข้าวฟ่างลงในขวด (ขวา)
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4. ปิดปากขวดเมล็ดข้าวฟ่างด้วยจุกส�ำลี แล้วหุ้มด้วยกระดาษ และน�ำไปนึ่งด้วยหม้อนึ่ง
ความดันเพือ่ ฆ่าเชือ้ โดยใช้ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิว้ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 45 นาที
(ภาพที่ 6.15)

ภาพที่ 6.15 การนึ่งฆ่าเชื้อขวดเมล็ดข้าวฟ่างในหม้อนึ่งความดัน
5. หลังจากเมล็ดข้าวฟ่างเย็นตัวลง ให้เขย่าขวดเพื่อให้ความชื้นของเมล็ดในขวดกระจายตัว
อย่างสม�่ำเสมอ (จะช่วยให้เส้นใยเห็ดเจริญเร็วขึ้น)
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6. น�ำเส้นใยเห็ดจากขวดอาหารวุน้ มาเขีย่ เชือ้ ลงในขวดเมล็ดข้าวฟ่าง โดยใช้เทคนิคปลอดเชือ้
(ภาพที่ 6.16) เส้นใยจะเจริญเต็มขวดเมล็ดข้าวฟ่างภายใน 2-3 สัปดาห์ แล้วน�ำไปปลูกเชื้อในถุง
ก้อนเชื้อต่อไป (ภาพที่ 6.17)

ภาพที่ 6.16 การเขี่ยเส้นใยเห็ดในอาหารวุ้นลงในขวดเมล็ดข้าวฟ่าง

ภาพที่ 6.17 การเจริญของเส้นใยเห็ดในขวดเมล็ดข้าวฟ่าง
3. การผลิตก้อนเชื้อเห็ดจากขี้เลื่อย (ภาพที่ 6.18) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การเตรียมวัสดุเพาะเห็ด โดยใช้ขเี้ ลือ่ ยไม้ยางพารา (เพราะว่าเป็นไม้เนือ้ อ่อนเหมาะส�ำหรับ
ใช้เป็นวัสดุเพาะมากที่สุด) 100 กิโลกรัม ร�ำละเอียด 5-8 กิโลกรัม แคลเซียม 1 กิโลกรัม น�้ำตาล
1 กิโลกรัม และปูนขาว 1 กิโลกรัม มาผสมให้เข้ากัน จากนั้นเพิ่มความชื้นในวัสดุเพาะ โดยการเติม
น�้ำสะอาดลงไปให้มีความชื้นประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์
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2. บรรจุวัสดุเพาะลงในถุงพลาสติกขนาด 6.5x12.5 นิ้ว ให้มีน�้ำหนักประมาณ 800-1,000
กรัมต่อถุง อัดให้แน่น รวบปากถุง สวมคอขวดพลาสติกลงไป และดึงปากพับลงรัดด้วยยางรัด
ปิดด้วยจุกส�ำลี หรือครอบด้วยจุกพลาสติก
3. นึ่งฆ่าเชื้อถุงพลาสติกในหม้อนึ่งด้วยความร้อน 98-100 องศาเซลเซียส ถ้าใช้ถังน�้ำมัน
200 ลิตร เป็นหม้อนึ่ง สามารถบรรจุก้อนเห็ดได้ประมาณ 96-100 ก้อน จับเวลาเมื่อมีไอน�้ำพุ่งออก
มาจากถังใช้เวลานึ่ง 2-3 ชั่วโมง หรือถ้าใช้ถังนึ่งที่ประกอบเองด้วยเหล็กแผ่นสามารถบรรจุก้อนเชื้อ
ได้ประมาณ 500-2,000 ถุง  โดยจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ 4-6 ชั่วโมง เมื่อนึ่งเสร็จแล้วให้น�ำ
ก้อนเชื้อเข้าโรงปลูกเชื้อ
4. การปลูกเชื้อเห็ดลงในก้อนอาหาร โดยน�ำหัวเชื้อในขวดเมล็ดธัญพืชที่เส้นใยเดินเต็มขวด
มาเคาะ หรือแคะด้วยเหล็กให้เชือ้ เห็ดแตกร่วน เปิดปากถุงทีม่ จี กุ ส�ำลีหรือจุกพลาสติกออก กรอกหัว
เชื้อลงในถุงก้อนเห็ดประมาณ 20-30 เมล็ดต่อถุง ซึ่งหัวเชื้อ 1 ขวดสามารถปลูกเชื้อลงในถุงก้อนเห็ด
ได้ 30-50 ถุง จากนั้นปิดด้วยจุกส�ำลีหรือจุกพลาสติกอันใหม่ ปิดด้วยกระดาษ แล้วรัดด้วยยางรัด
5. น�ำก้อนเชือ้ เห็ดเข้าโรงบ่มทีไ่ ม่มคี วามชืน้ วางตามแนวตัง้ หรือแนวนอน เพือ่ ให้เส้นใยเจริญ
ภายในก้อนเชื้อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20-35 วัน
6. เมือ่ บ่มเส้นใยเห็ดเจริญเต็มถุงแล้ว ให้ยา้ ยไปในโรงเรือนเปิดดอก โดยวางเรียงก้อนเชือ้ เห็ด
บนแผงเอียงตามแนวนอน สูงจากพืน้ ขึน้ ไป 15 เซนติเมตร สามารถวางก้อนเชือ้ เห็ดได้ประมาณ 150
ก้อนต่อความยาวของแผงไม้ 1 เมตร และโรงเรือนเปิดดอกเห็ด ขนาด 5x12 เมตร สามารถวางก้อน
เห็ดได้ประมาณ 6,600 ก้อน จากนั้นให้ดึงกระดาษที่ปิดปากถุงออก
ส�ำหรับการป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูเห็ดนั้น หลังจากน�ำก้อนเชื้อเห็ดเข้าโรงเรือน
เปิดดอก หมัน่ ตรวจสอบดูโรคและแมลง หากพบเชือ้ ราชนิดอืน่ หรือแมลงเช่น ไรต่าง ๆ ให้นำ� ก้อนเห็ด
ออกจากโรงเรือนน�ำไปท�ำลายทันที และใช้กับดักกาวเหนียว หรือพ่นน�้ำหมักสมุนไพร เช่น น�้ำส้ม
ควันไม้ และสารสกัดสะเดา เพื่อป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูเห็ดในโรงเปิดดอกและบริเวณรอบ ๆ
อย่างสม�่ำเสมอ
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4. การเปิดดอกและการเก็บเกีย่ ว ในระหว่างขัน้ ตอนดังกล่าวนี้ มีวธิ กี ารปฏิบตั แิ ละการดูแล
รักษาดังต่อไปนี้  
1. เมื่อดึงกระดาษออกจากปากถุงแล้ว จะมีดอกเห็ดเล็ก ๆ สีขาวโผล่ออกมา (ภาพที่ 6.19
บนซ้าย) ในระยะแรกจะมีการสเปรย์น�้ำเป็นละอองฝอยเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนให้
ได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น เห็ดจะมีการพัฒนาขยายขนาดของดอก
และเปลี่ยนสีเป็นสีน�้ำตาลบริเวณตรงกลางดอกเห็ด
2. เมื่อดอกเห็ดมีอายุ 15 วันขึ้นไป (ภาพที่ 6.19 บนขวาและล่างซ้าย) จะเปลี่ยนสีเป็น
สีนำ�้ ตาลจากกลางดอกมาจนถึงขอบดอกเห็ด ระยะนีต้ อ้ งเปลีย่ นวิธใี ห้นำ�้ จากแบบละอองฝอยเป็นการ
รดน�ำ้ ทีพ่ นื้ โรงเรือนให้ชนื้ พอหมาด ดอกเห็ดจะมีการปล่อยสปอร์สนี ำ�้ ตาลแดงออกมาจากใต้หมวกเห็ด
และอาจจะตกบนดอกเห็ดด้วยและจะเคลือบสะสมบนดอกหนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
3. การเก็บสปอร์เห็ด เมื่อมีสปอร์เกาะติดบนดอกเห็ดในปริมาณมากแล้ว โดยใช้แปรงปัด
(หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเก็บสปอร์ก็ได้) ปกติแล้วจะเก็บสปอร์ได้ 3-4 ครั้ง กรณีที่จะใช้ประโยชน์จาก
สปอร์ ต้องท�ำให้สปอร์นั้นแตกเสียก่อน โดยใช้เครื่องมือกะเทาะสปอร์
4. เมื่อดอกเห็ดมีการขยายตัวเต็มที่ ซึ่งมีความกว้างประมาณ 9 เซนติเมตร โดยตั้งแต่
เริ่มออกดอกจนสามารถเก็บเกี่ยวได้จะใช้เวลาประมาณ 45-50 วัน (ภาพที่ 6.19 ล่างขวา) หรือใช้วิธี
สังเกตบริเวณขอบหมวกเห็ดจะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลเข้มทั้งดอก
5. เมื่อดอกเห็ดเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลเข้มทั้งดอกเป็นช่วงที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว ให้ดึง
ดอกเห็ดออกจากถุงก้อนเชื้อโดยการจับและหมุนดึงออก (ภาพที่ 6.20) มีน�้ำหนักดอกเห็ดประมาณ
35-40 กรัมต่อถุง
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             การผสมวัสดุเพาะเห็ด                การบรรจุวัสดุเพาะลงในถุงพลาสติก

                      การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเห็ดในหม้อนึ่ง        การปลูกเชื้อเห็ดลงในก้อนอาหาร

                          การบ่มเส้นใยเห็ดบนชั้นใน           การเรียงก้อนเชื้อเห็ดในโรงเปิดดอก

การเปิดดอกเห็ด
ภาพที่ 6.18 การเพาะเห็ดหลินจือ
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   เริ่มออกดอก

อายุ 20 วัน

  

  

     

อายุ 15 วัน

   

           อายุ 50 วัน

ภาพที่ 6.19 ลักษณะของดอกเห็ดหลินจืออายุต่าง ๆ กัน
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ภาพที่ 6.20 การเก็บเกี่ยวดอกเห็ด
5. การท�ำแห้งผลิตผล (ภาพที่ 6.21) มีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ตัดส่วนที่เป็นก้านเห็ดออกทิ้ง และน�ำดอกเห็ดไปล้างในน�้ำสะอาดทิ้งสะเด็ดน�้ำ หั่นดอก
เห็ดเป็นชิ้นบาง ๆ มีความหนา 2-3  มิลลิเมตร โดยหั่นตามขวางของดอก
2. เมื่อหั่นดอกเห็ดเสร็จแล้วน�ำไปลดความชื้นทันที ถ้าทิ้งดอกเห็ดไว้จะมีคราบสีขาวเกิด
ขึ้นบนเห็ดได้  โดยการน�ำไปตากแดดแล้วน�ำเข้าตู้อบ ซึ่งจะเริ่มอบดอกเห็ดที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่ โมง  แล้วเพิม่ อุณหภูมเิ ป็น 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่ โมง และสุดท้าย
อบที่อุณหภูมิ 67-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในช่วงอุณหภูมินี้จะท�ำให้เห็ดมีกลิ่นหอมขึ้น
เนื่องจากน�้ำมันในเนื้อเยื่อเห็ดมีการแตกตัว ซึ่งดอกเห็ดสดน�้ำหนัก 3.7 กิโลกรัม อบแห้งแล้วจะได้
ดอกเห็ดแห้งน�้ำหนัก 1 กิโลกรัม
3. น�ำไปบรรจุในกล่องพลาสติกหรือถุงพลาสติกหรือบรรจุภณ
ั ฑ์อนื่ เพือ่ เก็บรักษาไว้บริโภค
หรือจ�ำหน่ายต่อไป
การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production
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                การล้างท�ำความสะอาดดอกเห็ด

  

การหั่นดอกเห็ด

           ตัดแต่งก้านโคนเห็ด

  เครื่องอบแห้ง

เห็ดที่อบแห้งแล้ว
    
การบรรจุภัณฑ์
ภาพที่ 6.21 การท�ำแห้งเห็ดหลินจือ
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การผลิตสปอร์เห็ดหลินจือ
การเก็บสปอร์เห็ดหลินจือ
หลังจากการเกิดดอกเห็ดในถุงก้อนแล้ว อายุประมาณ 20 วัน ดอกเห็ดหลินจือจะเริ่ม
มีการปลดปล่อยสปอร์ออกจากใต้หมวกเห็ดเป็นละอองเล็ก ๆ สีนำ�้ ตาล (ภาพที่ 6.22) และการปลดปล่อย
จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ซึ่งใช้เวลาการเจริญของดอกประมาณ 45 วัน ก็จะแก่เต็มที่
การเก็บสปอร์ ท�ำโดยการใช้แปรงปัดลงในภาชนะ (เช่น ขันอะลูมิเนียม) โดยจะท�ำการเก็บทุก ๆ
5-7 วัน หลังการปล่อยสปอร์ รวมแล้ว 3-4 ครัง้ น�ำสปอร์เห็ดทีเ่ ก็บได้เข้าตูอ้ บลมร้อนเพือ่ ลดความชืน้
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�ำสปอร์เห็ดหลินจือมาท�ำให้เปลือกหุ้มสปอร์แตกตัวด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้
เครื่องบดผงขนาดไมโคร ซื่งตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยถังบด เครื่องสั่นสะเทือน ฐานเครื่อง
และเครื่องเก็บเสียง โดยมีหลักการท�ำงานของเครื่องคือ วัตถุดิบจะอยู่ในถังบดผสม และจะมีแท่ง
บดที่ใช้ในการบดอยู่ในสภาพสั่นสะเทือน เครื่องจะท�ำการบดตัววัตถุดิบออกมาเป็นผง โดยตัวถังบด
จะมี water-jacket เป็นตัวช่วยในการระบายความร้อน ซึ่งตัว water-jacket จะเชื่อมอยู่กับท่อทาง
เดินน�้ำเข้าและออกของเครื่องควบคุมความเย็น และมีปั๊มคอยหมุนเวียนน�้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
โดยสปริงของเครื่องจะหุ้มด้วยฉนวนที่มีฟังก์ชั่นช่วยในการสั่นสะเทือน เครื่องเก็บเสียงจะมีฟังก์ชั่น
ในการช่วยลดเสียงอีกด้วย นอกจากนี้ ตัวถังบดและแท่งบดของเครื่องนี้ท�ำมาจากสแตนเลสที่
เหมาะส�ำหรับใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสนิม (ภาพที่ 6.24)
การเก็บรักษาสปอร์เห็ดหลินจือ
สปอร์เห็ดหลินจือที่ผ่านกระบวนการตีแตกแล้ว จะน�ำไปบรรจุแบบสุญญากาศในซอง
อะลูมิเนียมฟอยล์ (ภาพที่ 6.24) เพื่อเป็นการเก็บรักษาสปอร์เห็ดต่อไป
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ลักษณะสปอร์ที่ยังไม่ได้ตี

          เครื่องตีสปอร์

           การเตรียมสปอร์

การตีสปอร์

           สปอร์ที่ตีแล้ว
     การบรรจุสปอร์
ภาพที่ 6.24 การตีสปอร์เห็ดหลินจือ
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การบริโภคเห็ดหลินจือ
1. ดอกเห็ดหลินจืออบแห้ง การบริโภคดอกเห็ดอบแห้งนัน้ สามารถบริโภคได้หลายวิธี เช่น
1.1 การต้ม โดยการน�ำเห็ดแห้ง 5 กรัม ต้มกับน�้ำ 1 ลิตร ดื่มบ�ำรุงร่างกายหรืออายุวัฒนะ
หรือถ้าต้องการแบบเข้มข้นก็ใช้ดอกเห็ดแห้ง 10 กรัม ต้มกับน�้ำ 2 ลิตร เคี่ยวให้น�้ำเหลือครึ่งลิตร
ใช้ดื่มส�ำหรับผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว
1.2 การดองเหล้า เหมาะส�ำหรับคนที่ชอบดื่มเหล้าประจ�ำ เพราะสรรพคุณทางยาในเห็ด
หลินจือ สามารถบ�ำรุงตับและร่างกายได้ โดยใช้เห็ดแห้ง 20-30 กรัม ดองเหล้าขาว 1 ขวด ดองทิ้งไว้
15-20 วัน ดื่มวันละไม่เกิน 50 มิลลิลิตร
1.3 การน�ำเห็ดไปบดหรือบรรจุแคปซูล วิธีการนี้จะได้สรรพคุณน้อยที่สุด เนื่องจากสาร
ออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือจะต้องใช้ความร้อนช่วยในการสกัด ดังนั้น การน�ำเห็ดมาบดแล้วรับประทาน
ร่างกายจึงไม่ได้รับสารอาหารที่อยู่ในเห็ดหรือได้รับน้อยมาก เพราะร่างกายคนเราอุณหภูมิเพียงแค่
37 องศาเซลเซียส เท่านั้น
2. สปอร์เห็ดหลินจือ เป็นสปอร์ที่บรรจุในแคปซูล การน�ำสปอร์ของเห็ดหลินจือมาท�ำให้
แตกตัวด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (เครื่องตีสปอร์) เพื่อท�ำให้เปลือกแข็งที่ห่อหุ้มสปอร์ไว้แตกออก
ซึ่งเป็นกรรมวิธีใหม่ในการสกัดสปอร์ของเห็ดหลินจือ ท�ำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารที่อยู่
ภายในสปอร์ได้เต็มที่ เพราะว่าหากเป็นสปอร์ทยี่ งั ไม่ได้แตกตัวร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมสารอาหาร
หรือดูดซึมได้น้อยมาก

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ
เนือ่ งจากเห็ดหลินจือมีสรรพคุณในการรักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ได้หลายโรค และ
ให้ผลในการรักษาอยูใ่ นระดับดีพอควร ดังนัน้ จึงได้รบั ความสนใจกันมากและมีการน�ำมาวางขายอยู่
ในท้องตลาดทั่วไป  ทั้งในรูปของดอกเห็ดแห้ง ดอกหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ สปอร์เห็ด สารสกัดจากเห็ดที่
ท�ำเป็นผงบรรจุแคปซูลหรืออัดเม็ด ตลอดจนในรูปแบบอื่นเช่น เครื่องดื่มจากน�้ำเห็ดหลินจือ
ผูบ้ ริโภคควรสังเกตอย่างรอบคอบเมือ่ จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้ได้เห็ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย ดังนี้
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1. ดอกเห็ดแห้ง ควรเลือกซือ้ ดอกเห็ดจากฟาร์มเพาะเลีย้ ง องค์กรหรือสถาบันทีเ่ ป็นทีร่ บั รอง
จะได้เห็ดสายพันธุด์ ี มีคณ
ุ ภาพทีส่ ม�ำ่ เสมอมากกว่าเห็ดทีเ่ ก็บมาจากธรรมชาติ ซึง่ ไม่มกี ารควบคุมพันธุ์
และสิ่งแวดล้อมที่เห็ดเจริญเติบโตได้ รวมทั้งอาจมีสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ด้วย
ควรเลือกดอกเห็ดที่ใหม่ไม่เก่าเก็บเกินไป ดอกแห้งสนิท เลือกดอกเห็ดที่เป็นดอกเดี่ยว
ลักษณะคล้ายพัด รูปร่างกลมมน ไม่บดิ เบีย้ ว ขอบหนาและไม่ผกุ ร่อน ดอกมีสนี ำ�้ ตาลหรือน�ำ้ ตาลแดง
สม�ำ่ เสมอเป็นมันเงา ใต้ดอกสีขาวนวล หรือสีเหลืองอ่อนหรือแก่ ไม่มสี เี ขียวหรือสีดำ� จากการปนเปือ้ น
ของเชื้อรา และไม่มีร่องรอยจากการท�ำลายของแมลง
2. ดอกเห็ดที่หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ ควรสังเกตสีของเนื้อเห็ดต้องสม�่ำเสมอ ไม่มีกลิ่นอับชื้น
ชิ้นเห็ดไม่มีร่องรอยแมลงท�ำลาย หรือมีเชื้อราท�ำลาย ชิ้นเห็ดไม่ผุกร่อนง่าย เมื่อชิมจะมีรสขม
และควรบรรจุในภาชนะที่สะอาด
3. แคปซูล เห็ดที่บรรจุภายในแคปซูล ควรเป็นสารสกัดของเห็ดหรือสปอร์เห็ดตีแตก
ไม่ควรซื้อแคปซูลที่บรรจุเห็ดดิบที่น�ำมาบดเป็นผงละเอียด เพราะว่าร่างกายจะไม่ได้รับประโยชน์
อะไรนอกจากกาก  เพราะร่างกายไม่สามารถสกัดสารออกฤทธิ์จากเนื้อเห็ดได้ และควรเลือกซื้อจาก
ผู้จ�ำหน่ายหรือร้านค้าที่เชื่อถือได้
4. เห็ดในรูปอื่น ๆ ได้แก่ น�้ำเห็ดหลินจือกระป๋องพร้อมดื่ม ชาผงส�ำเร็จรูป และกาแฟเห็ด
ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากระบุส่วนประกอบ แหล่งผลิตชัดเจน และวันที่หมดอายุ

บรรณานุกรม
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2553.
คู่มือการผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมถ์.
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2553.
เห็ดหลินจือ...จากการ วิจัยสู่การใช้ประโยชน์. กรุงเทพฯ: พุ่มทองการพิมพ์.
ด�ำเกิง ป้องพาล. 2547. เอกสารประกอบการสอนวิชา พส 413 การผลิตเห็ด. เชียงใหม่: สาขาพืชผัก   
ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production

133

นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. 2561. การศึกษาคุณภาพและปริมาณสาระส�ำคัญของเห็ดหลินจือ
และสปอร์เห็ดหลินจือทีป่ ลูกในประเทศไทย. [เอกสารอัดส�ำเนา]. เชียงใหม่: โครงการหลวง.
ปรีชา รัตนัง. 2556. การผลิตเห็ดหลินจือเพือ่ การดูแลสุขภาพ. วารสารแม่โจ้ปริทศั น์ 16(4): 45-49.
ปรีชา รัตนัง. 2542. ข้อปฏิบตั ใิ นการผลิตเห็ดหลินจือ. เอกสารประกอบการสอนวิชา พส 413
การผลิตเห็ด. เชียงใหม่: สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปรีชา รัตนัง. 2555. การเพาะเห็ดหลินจือเพื่อการดูแลสุขภาพ. [เอกสารอัดส�ำเนา].  เชียงใหม่:
สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ศุภนิตย์ หิรัญประดิษฐ์. 2538. เพาะเห็ดหลินจือ. กสิกร 63(5): 473-474.
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์. ม.ป.ป. คู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์.
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สาธิต ไทยทัตกุล. 2539. การเพาะเห็ดหลินจือ. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
อานนท์ เอื้อตระกูล. 2544. การเพาเห็ดหลินจือ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์คมชัด.
อุษา กลิ่นหอม และวินัย กลิ่นหอม. 2557. เห็ดอาหารโอชะและยาชั้นดี. กรุงเทพฯ:
มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 124-27 กรกฎาคม 2557 อิมแพ็คเมืองทองธานี.

134

การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production

>>>

7

การผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์

บทน�ำ
สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้ขนาดเล็กที่มีความต้องการจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และแหล่งทองเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็นบางพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีสีสันสดใส
กลิ่นหอม รสชาติ อร่อย อุดมไปด้วยวิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันใน
พื้นที่การผลิตสตรอว์เบอร์รีเพื่อการค้าส่วนใหญ่ เป็นการปลูกภายใต้ระบบเกษตรแบบเคมี โดยใน
กระบวนการผลิตไม่คอ่ ยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคมากนัก จนมีคำ� กล่าวหนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนจ�ำได้
มาเสมอว่า “No chemical No strawberry” ซึ่งหมายความว่า “ไม่มีสารเคมีก็ไม่มีสตรอว์เบอร์รี”
ซึง่ เป็นค�ำกล่าวทีท่ ำ� ให้ผเู้ ขียนมีขอ้ สงสัยอยูว่ า่ ถ้าหากไม่ใช้สารเคมีเลยในการปลูกสตรอว์เบอร์รี จะได้
ผลิตผลที่มีลักษณะ รสชาติ และคุณภาพเป็นอย่างไรหรือว่าไม่ได้ผลผลิตเลย จนกระทั่งได้มีโอกาส
ท�ำงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ และเริ่มต้นกับสตรอว์เบอร์รีที่ต้องการการดูแลรักษาและการดูแล
เอาใจใส่มาก จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า สตรอว์เบอร์รีสามารถท�ำการผลิตได้และให้ผลผลิตได้ดี
ในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยจุดส�ำคัญของการท�ำพืชเกษตรอินทรีย์นั้นอยู่ที่การบ�ำรุงรักษาทั้งก่อน
ระหว่าง และหลังปลูกจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวและจ�ำหน่ายผลิตผล
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สตรอว์เบอร์รไี ด้ถกู น�ำมาปลูกทดลองครัง้ แรกในในประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2515 เพือ่ ต้องการ
ลดพื้นที่การปลูกฝิ่น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธุ์สตรอว์เบอร์รีที่น�ำเข้า
จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้น�ำมาทดลองปลูกครั้งแรก และหลังจากนั้นก็ได้มีการน�ำสายพันธุ์
สตรอว์เบอร์รีจากต่างประเทศที่มีลักษณะดีมาปลูกทดสอบตามสถานีทดลองเกษตรที่สูงต่าง ๆ เพื่อ
หาสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย พร้อมกับ
การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สูงปลูก เพื่อลดพื้นที่ปลูกฝิ่น และเพื่อเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้ดีขึ้น (ชูพงษ์, 2530 , ณรงค์ชัย, 2543, 2550)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สตรอว์เบอร์รีเป็นพืชเขตกึ่งหนาวอยู่ในวงศ์ Fragaria มีการกระจายตัวอยู่ตามธรรมชาติ
ทั้ ง ในเขตกึ่ ง ร้ อ นในทวี ป เอเชี ย ยุ โรป อเมริ ก าเหนื อ และใต้ พื ช ในวงศ์ นี้ ถู ก จ� ำ แนกออกเป็ น
22 สกุล ตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาและมีระดับจ�ำนวนโครโมโซมพื้นฐานตั้งแต่ 2n=2x=14 ถึง
2n=10x=70 สตรอว์เบอร์รกี ลุม่ พันธุป์ ลูกเพือ่ การค้าคือ Fragaria x ananassa Duch. (2n=8x=56)
ซึ่ ง เป็ น ลู ก ผสมเกิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ ร ะหว่ า ง F. chiloensis (L.) Mill. (2n=8x=56)
และ F. virginiana Mill. (2n=8x=56) (Darrow, 1966) จัดอยูใ่ นกลุม่ พืชทีม่ อี ายุหลายปี (Perennial
หรือ Herbaceous) มีลักษณะล�ำต้นสั้นหนา ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม ใบเป็นใบแบบกลุ่ม
ประกอบด้วยใบย่อยสามใบ ใบแต่ละใบจะสลับกันเจริญเติบโต โดยแทงใบอ่อนออกมาจากส่วนยอด
ของเหง้า (Crown) มีระบบรากแบบรากตืน้ ทีแ่ ข็งแรง ดอกเป็นดอกแบบช่อ แต่ละช่อจะมี 5-14 ดอก
ในหนึ่ ง รอบการออกดอกจะมี ก ารแทงช่ อ ดอกประมาณ 4-7 ช่ อ มี ก ลี บ เลี้ ย ง 5 กลี บ
และกลีบดอก 5 กลีบ ผล (Berry) ตาดอกเจริญจากตายอด ซึ่งเกิดจากเหง้าที่เจริญขึ้นมาใหม่
เมื่ อ ได้ รั บ อุ ณ หภู มิ ตํ่ า กว่ า 15.0 องศาเซลเซี ย ส ร่ ว มกั บ ช่ ว งแสงสั้ น (ตํ่ า กว่ า 10 ชั่ ว โมง/วั น )
และมีผลเป็นแบบ aggregate fruit มีเมล็ดอยู่ด้านนอกหรือเปลือกของผล การขยายพันธุ์ส่วนใหญ่
จะใช้ไหล (Runner) ซึ่งเจริญจาก stolon หรือส่วนที่เจริญจากตาข้างด้านโคนของก้านใบ เจริญ
ในแนวราบเหนือดิน โดยเจริญเมื่อมีช่วงแสงเกินกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน สายพันธุ์ที่ไม่ตอบสนอง
ต่อช่วงแสง จะมีไหลน้อย
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พันธุ์สตรอว์เบอร์รี
สตรอว์เบอร์รีนับได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีความ
เหมาะสมกับพืน้ ทีแ่ ละระบบปลูกมากกว่าผลไม้ชนิดอืน่ ๆ และมีการแสดงการตอบสนองต่ออุณหภูมิ
และความยาวของช่วงแสงแตกต่างกัน จึงมีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ของสตรอว์เบอร์รี ท�ำให้มี
สตรอว์เบอร์รีพันธุ์ปลูกต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก ปัจจุบันแบ่งพันธุ์ปลูกสตรอว์เบอร์รีออกตามลักษณะ
นิสัยการออกดอกติดผลได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. June bearing or Spring cropping เป็นกลุม่ ทีต่ าดอกเริม่ พัฒนาในฤดูใบไม้รว่ ง ทัง้ ในช่วง
สภาพวันสัน้ (ความยาววันน้อยกว่า 14 ชัว่ โมง) หรืออุณหภูมติ ำ�่ กว่า 16 องศาเซลเซียส แต่ถา้ อุณหภูมิ
สูงกว่า 16 องศาเซลเซียส ช่วงแสงวิกฤตส�ำหรับการชักน�ำตาดอก คือ ตํ่ากว่า 8-12 ชั่วโมงต่อวัน
ขึ้นอยู่กับพันธุ์ และในสภาพวันยาวและอากาศอบอุ่นของฤดูร้อน จะกระตุ้นให้สตรอว์เบอร์รีกลุ่ม
นี้มีการเจริญทางกิ่งใบและมีการสร้างไหล ซึ่งพันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่ในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
(Darrow, 1936)
2. Ever bearing สตรอว์เบอร์รีกลุ่มนี้ต้องการแสงวันยาวเกิน 12 ชั่วโมง ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกับพืชวันยาว (Long day plants) และอุณหภูมิต�่ำกว่า 16 องศาเซลเซียส เพื่อสามารถชักน�ำ
การเกิดตาดอก ออกดอก และติดผลได้หลายครั้งตลอดฤดูการเจริญเติบโต แม้จะได้รับสภาพวันยาว
ของฤดูร้อนก็ตาม สตรอว์เบอร์รีกลุ่มนี้มีการสร้างไหลจ�ำนวนน้อยและไม่ค่อยนิยมปลูกในทาง
การค้า นิยมไม้ประดับหรือปลูกไว้รับประทานเองตามสวนหลังบ้าน แม้ว่าไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง
แต่ ใ นสภาพที่ อุ ณ หภู มิ สู ง กว่ า 21.0 องศาเซลเซี ย ส จะจ� ำ กั ด การเจริ ญ ของดอก สร้ า งดอก
และไหลต่อเนื่องกัน ท�ำให้มีไหลน้อย (Ito and Saito, 1962 , Heide, 1977)
3. Day neutral plant variety สตรอว์เบอร์รกี ลุม่ นีอ้ อกดอกได้ทงั้ สภาพวันสัน้ และวันยาว
เช่น พันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงมาจากพันธุ์ที่ต้องการแสงวันยาว (Ever bearing) และพันธุ์ที่ไม่ตอบ
สนองต่อช่วงวัน โดยถ้าได้รับสภาพอากาศที่ไม่หนาวเกินไป จะสามารถออกดอกติดผลได้ตลอดทั้งปี
มีความแตกต่างจากกลุ่มที่ต้องการแสงวันยาวคือ แม้ไม่ได้รับสภาพช่วงวันที่สั้นที่สุดในรอบปี แต่ถ้า
อุณหภูมิส�ำหรับการเจริญเติบโตยังเหมาะสมอยู่ (18-21 องศาเซลเซียส) สตรอว์เบอร์รีกลุ่มนี้จะไม่
ชะงักหรือหยุดการเจริญเติบโต (Hancock et al., 1996)
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สายพันธุท์ นี่ ำ� มาปลูกในประเทศไทยและปลูกเพือ่ การค้าทัว่ โลก ส่วนใหญ่เป็นประเภทวันสัน้
(Short day) ที่ต้องการอุณหภูมิต�่ำ (อุณหภูมิระหว่าง 16-25 องศาเซลเซียส) ซึ่งขั้นตอนการผลิต
สตรอว์เบอร์รีนั้นแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ การผลิตไหลและการผลิตผลสด โดยมีวงรอบ
ในการผลิตในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันตามความต้องการสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ทางด้านล�ำต้นและการสืบพันธุ์ (ภาพที่ 7.1) ดังนี้

ภาพที่ 7.1 วงรอบการผลิตสตรอว์เบอร์รีและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

การผลิตไหล
ไหลเป็นส่วนที่น�ำมาขยายพันธุ์เพื่อใช้ส�ำหรับการผลิตผลสด โดยปกติแล้วการผลิตไหล
ต้องท�ำบนพื้นที่สูงที่มีความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตร เหนือระดับน�้ำทะเลขึ้นไป เพื่อให้ไหลได้รับ
ความหนาวเย็นที่เพียงพอต่อการชักน�ำตาดอก เกษตรกรจะท�ำการเตรียมต้นแม่พันธุ์ส�ำหรับใช้
เพื่อการผลิตไหลในช่วงเดือนธันวาคมด้วยการปักช�ำต้นแม่ไว้ในแปลง (ภาพที่ 7.2) หรือปลูกเตรียม
ต้นแม่ไว้ในกระถางขนาด 1.5 นิ้ว จนถึงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้ได้รับอากาศหนาวเย็นที่เพียงพอ
หากสตรอว์เบอร์รีต้นแม่พันธุ์ได้รับอากาศเย็นไม่เพียงพอ จะส่งผลให้การออกไหลน้อยลงหรือ
ไม่ออก อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การผลิตไหลมีคณ
ุ ภาพทีด่ แี ละป้องกันการกลายพันธุห์ รือการติดเชือ้ ไวรัส
ต้นแม่พนั ธุค์ วรมาจากห้องปฏิบตั กิ ารเพาะเนือ้ เยือ่ พืชทีม่ มี าตรฐานและมีการทดสอบการติดเชือ้ ไวรัส
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เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปลอดเชื้อ (Free virus) จากนั้นท�ำการคัดเลือกต้นให้ตรงตามลักษณะของพันธุ์
เนื่องจากต้นที่มาจากการเพาะเนื้อเยื่อสตรอว์เบอร์รี มักมีต้นที่เกิดจาก somaclonal variation
อยูบ่ างส่วน ท�ำให้เกิดลักษณะทีผ่ ดิ เพีย้ นไปจากต้นปกติ ต้นทีอ่ อกจากขวดและผ่านการคัดเลือกแล้ว
มักเรียกว่ารุน่ G0 แล้วท�ำการอนุบาลต้นคัดเลือกไว้ในโรงเรือน และเมือ่ ต้น G0 แทงไหล (G1) ออกมา
จึงท�ำการขยายไหล แล้วน�ำ G1 ไปปลูกส�ำหรับการผลิตไหลรุน่ G2 เพือ่ ให้เกษตรกรผูผ้ ลิตไหลส�ำหรับ
การผลิตผลสดน�ำไปขยายพันธุเ์ พือ่ ผลิตไหลต่อไป การผลิตไหลนิยมกระท�ำกันในช่วงเดือนเมษายนถึง
กันยายน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 7.2 แปลงปักช�ำต้นแม่พันธุ์สตรอว์เบอร์รีส�ำหรับการผลิตไหล
การผลิตไหลบนแปลงดิน
ท�ำการปรับปรุงสภาพดินส�ำหรับแปลงผลิตไหลสตรอว์เบอร์รี โดยการหว่านเมล็ดปอเทือง
ทิง้ ไว้ประมาณ 45-60 วัน หรือจนกระทัง่ ดอกบานแล้วไถกลบเป็นพืชปุย๋ สด เพือ่ เพิม่ อินทรียว์ ตั ถุและ
ปริมาณแร่ธาตุอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไนโตรเจนให้กบั ดิน หลังจากนัน้ ท�ำการเตรียมแปลงปลูกต้น
แม่พนั ธุส์ ำ� หรับผลิตไหล โดยท�ำแปลงปลูกขนาด 0.5 x 1.0 เมตร ใส่ปยุ๋ มูลไก่ผสมแกลบในอัตรา 2,500
กิโลกรัมต่อไร่ หรือมูลไก่อดั เม็ดในอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ อินทรียท์ างการค้าหรือปุย๋ คอก
ในอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่รองพื้นลงบนกลางแปลงลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร
แล้วฝังกลบด้วยดินและติดตัง้ เทปน�ำ้ หยด หรือติดตัง้ ร่วมกับระบบน�ำ้ แบบสปริงเกอร์ ข้อควรระวังการวาง
เทปน�ำ้ หยดคือ หากน�ำ้ ไม่สะอาดพอมีเศษดินตะกอนจะท�ำให้เทปน�้ำหยดอุดตันได้ จากนั้นคลุมแปลง
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ด้วยใบตองตึงหรือพลาสติก และปลูกต้นแม่พนั ธุล์ งในแปลง โดยช่วง 7-10 วันแรก ท�ำการให้นำ�้ แบบ
สปริงเกอร์ทุกวัน ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 10-15 นาที จนกระทั่งต้นแม่พันธุ์เริ่มฟื้นตัว โดยสังเกตจาก
ใบอ่อนที่แทงขึ้นมาใหม่ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนซึ่งจะมีช่วงแสงของวันยาว (14 ชั่วโมงต่อวัน)
และอุณหภูมิในเวลากลางวันเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตทางด้านล�ำต้นของสตรอว์เบอร์รีเพื่อการผลิตไหล โดยสามารถเริ่มตวงไหลได้ไปจนถึง
เดือนกันยายน วัสดุที่น�ำมาท�ำเป็นวัสดุส�ำหรับการตวงไหล คือ หน้าดินผสมกับขุยมะพร้าวหรือ
ปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 2:1 ผสมให้เข้ากันแล้วกรอกใส่ถุงพลาสติกใสขนาด 1 นิ้ว (ภาพ 7.3) เพื่อให้
ขนส่งไปยังแปลงผลิตไหลได้สะดวก ส�ำหรับการให้ปยุ๋ นัน้ สามารถให้ปยุ๋ มูลไก่อดั เม็ดในอัตรา 10 กรัม
ต่อต้น หรือมูลไก่ผสมแกลบทีผ่ า่ นการหมักมาอย่างดีแล้วในอัตรา 1 ก�ำมือต่อต้นต่อเดือน ร่วมกับการ
ให้ปยุ๋ น�ำ้ อินทรียท์ ไี่ ด้มาจากการหมักมูลไก่ มูลค้างคาว และมูลวัว หรือปุย๋ น�ำ้ หมักปลา ในอัตรา 1:1:1
ร่วมกับเชื้อ พด.2 หมักทิ้งไว้นานอย่างน้อย 3 เดือน ในอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน�้ำ 20 ลิตร ราดลงดิน
หรือปล่อยตามเทปน�้ำหยดทุกวัน ๆ ละ 1-2 ครั้ง ไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนหรือสิ้นสุดการผลิตไหล

ภาพที่ 7.3 การผลิตไหลบนแปลงดิน (บน) ถุงดินส�ำหรับตวงไหล (ล่างซ้าย) และการตวงไหล (ล่างขวา)
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การผลิตไหลแบบไม่ใช้ดิน
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตสตรอว์เบอร์รีหลายรายประสบปัญหาของการแพร่ระบาดโรค
ทางดินและด้วงดินที่เข้าไปกัดท�ำลายต้นแม่พันธุ์ ผู้เขียนได้พัฒนาวิธีการผลิตไหลสตรอว์เบอร์รี
อินทรียแ์ บบไม่ใช้ดนิ โดยใช้โต๊ะปลูกยกสูงด้วยไม้ไผ่หรือเหล็กขนาด 1.2 เมตร กว้างและลึก 0.3 เมตร
(ภาพที่ 7.4) รองพื้ น โต๊ ะ ปลู ก ด้ ว ยพลาสติ ก ใสความหนา 100 ไมโครเมตร และรองทั บ
ด้วยผ้าใยสังเคราะห์สปันบอนด์ ใช้เศษวัสดุอินทรีย์ เช่น แกลบหมักหรือขุยมะพร้าวน�ำมาผสม
กับมูลไก่อดั เม็ดและปุย๋ อินทรียใ์ นอัตราส่วน 1:2 ส่วน ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
รดน�้ำให้ชุ่มแล้วปลูกต้นแม่พันธุ์ลงบนโต๊ะปลูกแบบแถวเดี่ยวระยะห่างระหว่างต้น 30 เซนติเมตร
หลังจากนั้นประมาณ 45 วัน ต้นสตรอว์เบอร์รีจะเริ่มแตกกอใหม่พร้อมทั้งสร้างใบมากขึ้น ใส่ปุ๋ยมูล
ค้างคาวร่วมกับปุย๋ มูลไก่อดั เม็ด (1:1 w/w) ในอัตรา 10 กรัมต่อต้นทุก ๆ 20 วัน ร่วมกับการรดด้วยปุย๋
น�้ำอินทรีย์เช่นเดียวกับการปลูกแบบใช้ดิน จนกระทั่งต้นแม่พันธุ์เริ่มมีไหลแทงออกมา จึงท�ำการตวง
ไหลด้วยกระถางขนาดพลาสติกหรือถุงพลาสติกบรรจุขยุ มะพร้าวขนาด 1.5 นิว้ การตวงไหลของการ
ผลิตทัง้ สองระบบนี้ทำ� ได้จนกระทัง่ ถึงต้นเดือนกันยายน จากนัน้ ตัดต้นลูกไหลออกจากต้นแม่แล้วน�ำ
ไปปลูกลงแปลงเพือ่ ให้ผลิตผลสดต่อไป เพือ่ ให้ตน้ ลูกไหลสามารถสร้างตาดอกได้อย่างเต็มที่ ก่อนทีจ่ ะ
ท�ำการตัดลูกไหลออกจากต้นแม่พนั ธุ์ ควรงดการให้ปยุ๋ ทุกชนิดเพือ่ เป็นการควบคุมอัตรา C/N ในต้น
และมีการสะสมแป้งในต้นสูงขึ้น ถ้าท�ำการผลิตไหลบนพื้นที่สูงระหว่างเดือนสิงหาคม ซึ่งมีอุณหภูมิ
กลางคืนเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งวันอยู่ในช่วง 25-28 องศาเซลเซียส ตลอดจน
มีช่วงแสงของวันเริ่มสั้นลง (12 ชั่วโมง) จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการชักน�ำตาดอก ท�ำให้
สตรอว์ เ บอร์ รี อ อกดอกติ ด ผลหลั ง จากที่ น� ำ ไปปลู ก ลงแปลงในช่ ว งกลางเดื อ นกั น ยายน
และมี เจริ ญ เติ บ โตไปจนถึ ง เดื อ นตุ ล าคมซึ่ ง ตรงกั บ ช่ ว งที่ มี อ ากาศหนาวเย็ น ต้ น สตรอว์ เ บอร์ รี
จะเริ่มทยอยออกดอก และให้ผลิตผลได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม
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ภาพที่ 7.4 การผลิตไหลแบบไม่ใช้ดินแบบยกสูงบนโต๊ะปลูกไม้ไผ่ (ซ้าย) และการตวงไหล (ขวา)

การจัดการธาตุอาหาร
ในการผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์นั้น นอกจากพันธุกรรม สภาพแวดล้อม สภาพดิน และน�้ำ
ทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วนัน้ การจัดการธาตุอาหารหลัก (Macro-elements)
และธาตุอาหารรอง (Micro-elements) มีความจ�ำเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของต้น คุณภาพ
ผลิตผล และปริมาณผลผลิต ดินเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการปลูกพืช เนื่องจากเป็นที่ยึดของรากพืช
เป็นแหล่งของน�้ำ ธาตุอาหาร และออกซิเจนส�ำหรับการเจริญเติบโตของพืช ความอุดมสมบูรณ์
ของดินเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการท�ำเกษตรอินทรีย์ เนือ่ งจากพืชไม่สามารถเจริญได้ในสภาพดินทีข่ าด
หรือมีอาหารไม่พอเพียง การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
เพือ่ ทดแทนธาตุอาหารทีพ่ ชื ดูดไปใช้ การถูกชะล้าง และเสือ่ มสลายไป ตลอดจนในการปลูกพืชระบบ
เกษตรอินทรีย์ ไม่อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยเคมี การจัดการแหล่งธาตุอาหารเพื่อใช้ในการปลูกสตรอว์เบอร์รี
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของผลิ ต ผลที่ ดี จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ มาก ดิ น ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ
การปลูกสตรอว์เบอร์รคี อื ดินร่วนปนทราย เพราะว่าสตรอว์เบอร์รตี อ้ งการสภาพดินทีม่ กี ารระบายน�ำ้ ดี
ก่อนการเพาะปลูกควรตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อน เพื่อให้สามารถประเมินระดับ
ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และท�ำการปรับปรุงหรือจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ระดับของฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการออกดอกและให้ผลิตผล
ของสตรอว์เบอร์รี การเพิ่มธาตุอาหารให้กับสตรอว์เบอร์รีในระบบเกษตรอินทรีย์นั้น ท�ำโดยการให้
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการย่อยสลายแล้วหรือสารละลายปุ๋ยน�้ำชีวภาพในช่วงฤดูกาลปลูก นอกจากการ
ตรวจวิเคราะห์ดินแล้ว การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบสตรอว์เบอร์รีควรท�ำควบคู่กันไปด้วยใน
ฤดูกาลผลิต เพราะว่าจะท�ำให้ทราบปัญหาและหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการเพาะปลูก
ซึ่งผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบสตรอว์เบอร์รีสามารถบ่งบอกการขาด การเกินหรือเพียงพอต่อ
ความต้องการของสตรอว์เบอร์รีในช่วงการเพาะปลูกได้ (ตารางที่ 7.1)
ตารางที่ 7.1   ความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบที่อยู่ในระดับที่ขาด เพียงพอ และเกินส�ำหรับ
        การปลูกสตรอว์เบอร์รี
ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (%N)
ฟอสฟอรัส (%P)
โพแทสเซียม (%K)
แคลเซียม (%Ca)
แมกนีเซียม (%Mg)
ก�ำมะถัน (%S)
โบรอน (ppm B)
เหล็ก (ppm Fe)
แมงกานีส (ppm Mn)
ตะกั่ว (ppm Pb)
สังกะสี (ppm Zn)
ที่มา: Thomas and Bucien (2014)

ขาด
1.90
0.20
1.30
0.50
0.25
0.35
23.0
40.0
35.0
3.00
10.0

ความเข้มข้นของธาตุอาหาร
เพียงพอ
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

เกิน
4.00
0.50
3.50
2.00
0.80
0.80
90
350
350
30
80
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การผลิตสตรอว์เบอร์รีในระบบอินทรีย์เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดธาตุหรือการเป็นพิษของ
ธาตุอาหาร ผู้ปลูกต้องให้ความใส่ใจต่อผลการวิเคราะห์ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุโพแทสเซียม
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม แคลเซียม และโบรอน การเพิ่มโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสในดินก่อนการ
ปลูกสตรอว์เบอร์รีไม่ค่อยเป็นที่นิยม ยกเว้นดินที่ปลูกนั้นเป็นดินทราย อย่างไรก็ตาม สตรอว์เบอร์รี
เป็นพืชที่ต้องการโพแทสเซียมในปริมาณค่อนข้างสูง ฉะนั้นก่อนปลูกต้องมั่นใจว่ามีโพแทสเซียมใน
ดินเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ในช่วงฤดูฝน ปริมาณสูงสุดของโพแทสเซียมสามารถให้ได้ถึง
18 กิโลกรัมต่อไร่ ส�ำหรับปริมาณทีเ่ หมาะสมในการให้ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุดบิ ทีเ่ ป็นแหล่งของโพแทสเซียม
เช่น แร่หนิ โพแทสเซียมซัลเฟต (ตารางที่ 7.2) และต้องระมัดระวังไม่ให้สดั ส่วนของ K/Mg มีคา่ เกิน 4
เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแมกนีเซียม ซึ่งพบว่ามักเกิดขึ้นในการปลูกสตรอว์เบอร์รี การขาดแมกนีเซียม
เกิดขึน้ ได้จากค่า pH ของดินไม่เหมาะสม (ค่า pH ของดินทีเ่ หมาะสมส�ำหรับสตรอว์เบอร์รี คือ 6.0-6.6)
และมีปริมาณโพแทสเซียมสูงเกินไป ถ้าพบว่าขาด ให้เติมแมกนีเซียมซัลเฟต 1.8-7.2 กิโลกรัมต่อไร่
ส�ำหรับฟอสฟอรัส เป็นธาตุอาหารที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของสตรอว์เบอร์รี
ในระยะการย้ายปลูกน้อยมาก ส่วนธาตุอาหารที่มีผลต่อคุณภาพและผลผลิตมากคือ ไนโตรเจน
การให้ปุ๋ยไนโตรเจนกับสตรอว์เบอร์รีในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรผู้ปลูกเป็น
อย่างมาก เนื่องจากไม่ทราบการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์วัตถุในดินได้
แน่ชัด ท�ำให้บางครั้งมีอัตราที่สูงเกินความต้องการของสตรอว์เบอร์รี ส่งผลให้สตรอว์เบอร์รีมีการ
เจริญเติบโตทางใบมาก ผลมีขนาดเล็ก และปริมาณผลผลิตต�่ำ เพื่อให้สตรอว์เบอร์รีสามารถสร้าง
ตาดอกได้ดีการให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนสูงเช่น ปุ๋ยมูลไก่ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยน�้ำปลา เลือดบด หรือ
ขนไก่ป่น (ตารางที่ 7.2) ควรใช้ในการปรับปรุงดินในช่วงการเตรียมแปลงปลูกอย่างน้อยหนึ่งเดือน
โดยแนวทางการให้ไนโตรเจนทีแ่ ท้จริงต่อปีสำ� หรับสตรอว์เบอร์รนี นั้ ควรอยูร่ ะหว่าง 5.4-12.6 กิโลกรัม/ไร่
ดังแสดงในตารางที่ 7.3 และต้องมีการเพิ่มไนโตรเจนให้สม�่ำเสมอตามอายุของสตรอว์เบอร์รีใน
ช่วงต่าง ๆ (Thomas and Bucien, 2014)
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ตารางที่ 7.2 แหล่งไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยอินทรีย์

แหล่งของปุ๋ยอินทรีย์/วัตถุอินทรีย์

น�้ำหนักของปุ๋ย (กก.) ต่อไร่ที่ให้น�้ำหนัก (กก.)
ของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส(P2O5) และ
โพแทสเซียม (K2O) ต่อไร่
1.5

3.0

6.0

9.0

10.0

150
500

310
1,000

460
1,500

620
2,000

770
2,500

220
200

220
400

670
600

890
800

1,100
1,000

แหล่งของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์      
   - กระดูกป่น (15% P2O5)
130
   - ร็อคฟอสเฟต (30% P2O5 x4*)
270
   - ปลาป่น  (6% P2O5 และ 9%N)
330

270
530
670

400
800
1,000

530
1,100
1,330

670
1,300
1,670

แหล่งของโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์      
   - ขี้เถ้าละเอียด (5% K2O)
   - โพแทสเซียมซัลเฟต (30% P2O5 400
x4*)
40

800
80

1,200
120

1,600
160

2,000
200

แหล่งของไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์      
   - เลือดป่น (13% N)
   - ถั่วเหลืองป่น (6%x1.5*N, 2% P,
3% K2O)
   - ปลาป่น (9% N, 6% P2O5)
   - ขนสัตว์ปีก (15%x1.5*)

ที่มา: ดัดแปลงจาก Thomas and Bucien, 2014
*อัตราการใช้ของวัตถุดิบบางชนิดมีตัวคูณเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการย่อยสลายที่มีทั้ง
ย่อยสลายและสลายได้ช้า
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ตารางที่ 7.3 แนวทางการให้ไนโตรเจนของสตรอว์เบอร์รีรายปี
อายุการปลูกพืช (ปี) ปริมาณไนโตรเจนที่แท้จริง
(กิโลกรัม/ไร่)
0-0.5
5.4
0.6-1.0
5.4
1.0+         
12.6
5.4
ที่มา: Thomas and Bucien (2014)

ช่วงเวลาการใช้
ต้นมิถุนายน (ผลิตไหล)
ต้นกันยายน (ผลิตผลสด)
หลังจากสิ้นสุดการเพาะปลูก (เมษายน)
ต้นกันยายน (ผลิตผลสด)

ภาพที่ 7.5 ลักษณะของดอก (ซ้าย) และผล (ขวา) สตรอว์เบอร์รีอินทรีย์
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การปลูกสตรอว์เบอร์รี
การผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์นอกจากการเตรียมต้นไหลให้มีความพร้อมส�ำหรับการ
ออกดอกแล้ว การเตรียมธาตุอาหารทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตระหว่างช่วงเดือน
กันยายนถึงเดือนมีนาคมนั้นก็มีความส�ำคัญเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปเกษตรกรจะท�ำการเตรียมแปลง
ปลูกแล้วในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและมีการบ�ำรุงดินด้วยการหว่านปอเทืองแล้วไถกลบ พร้อมทั้ง
ยกร่องแปลงและรองพื้นด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักไส้เดือน แล้วจึงท�ำการวางระบบน�้ำ
หยดและคลุมด้วยพลาสติกหรือใบตองตึง ส�ำหรับชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ที่กล่าวมานี้ มีงานวิจัยจ�ำนวน
มากที่พบว่า ช่วยให้สตรอว์เบอร์รีมีการเจริญเติบโต ออกดอก ติดผลที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณ
สูงกว่าการใช้ปยุ๋ เคมี อาจเนือ่ งจากมีสว่ นประกอบของธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในปริมาณ
ทีพ่ อเหมาะ ป้องกันความเป็นพิษจากธาตุอาหารและอันตรายต่อพืชแล้วยังเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของดิน เช่น ความสามารถในการอุ้มน�้ำ รักษาความชื้นในดิน 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�ำจัดศัตรูพืช
ศัตรูพืชที่ส�ำคัญที่พบว่า ท�ำความเสียหายแก่สตรอว์เบอร์รี คือ เชื้อรา และแมลง โดยในช่วง
การผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีพบว่า ด้วงดินเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส�ำคัญ ซึ่งจะเข้าไปกัดท�ำลายระบบ
รากสตรอว์เบอร์รี ท�ำให้ต้นเหี่ยวเฉาไม่สามารถสร้างไหลได้หรือตายในที่สุด (ภาพที่ 7.6 ล่างซ้าย)
บางครั้งอาจพบการเหี่ยวแบบครึ่งซีกของต้นสตรอว์เบอร์รี เนื่องจากระบบรากอีกซีกหนึ่งยังไม่
ถูกท�ำลาย (ภาพที่ 7.6 ล่างขวา) การป้องกันก�ำจัด ท�ำได้โดยการใช้เชื้อราเมธาไรเซียม อัตรา
100 กรัมผสมน�ำ 
้ 20 ลิตร ราดลงดินแปลงปลูกแม่พนั ธุ์ หรือผสมกับปุย๋ หมักก่อนทีจ่ ะน�ำไปใช้ในแปลง
ปลูก ซึ่งเชื้อราเมธาไรเซียมจะสร้างสปอร์ในดิน เมื่อหนอนด้วงดินไปสัมผัสกับเชื้อรา จะท�ำให้เชื้อรา
ติดอยู่บริเวณที่อ่อนนิ่มของล�ำตัวของหนอนด้วงดิน เนื่องจากในกองปุ๋ยหมักหรือดินในแปลงปลูก
มีความชุ่มชื้นเพียงพอและเหมาะสมต่อการเจริญของสปอร์เชื้อรา ซึ่งจะงอกเส้นใย (Germ tube)
ที่มีโครงสร้างพิเศษส�ำหรับยึดเกาะ (Appressorium) กับผิวหนังของหนอน จากนั้นเชื้อราจะสร้าง
เข็มแทง (Penetration peg) แทงทะลุผ่านล�ำตัวของหนอนด้วงดิน และปล่อยเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ
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ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น บริ เวณปลายเส้ น ใยของเชื้ อ ราจนท� ำ ให้ เชื้ อ ราสามารถแทงทะลุ ผ ่ า นชั้ น cuticle
และ epidermis ของหนอนด้วงดิน ในขณะเดียวกันเชือ้ ราจะสร้างสปอร์และเพิม่ ปริมาณอยูใ่ นตัวหนอน
ด้วงดิน โดยอาศัยเนือ้ เยือ้ และของเหลวในตัวหนอนด้วงดินเป็นอาหารและเพิม่ ปริมาณมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
จนเต็มบริเวณช่องท้องของหนอนด้วงดิน ท�ำให้หนอนด้วงดินเบื่ออาหาร กินอาหารได้น้อยลง
และตายในทีส่ ดุ หลังจากหนอนด้วงดินตาย เชือ้ ราเมธาไรเซียมจะสร้างเส้นใยแทงทะลุผนังล�ำตัวออก
มาด้านนอก จนสามารถมองเห็นเป็นสีขาวฟูตามตัวหนอน (ภาพที่ 7.6 ขวาบน) นอกจากนี้ยังพบว่า
มีเพลี้ยอ่อนที่ดูดกินน�้ำเลี้ยงของสตรอว์เบอร์รีและเป็นพาหะของเชื้อไวรัส ในการป้องก�ำจัดที่นิยม
ท�ำกันคือ การใช้สารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ โดยการน�ำพริกป่น ข่าสับ ใบสาบเสือ ใบยาสูบ และโล่ตนิ๊ สับ
มาแช่ในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และน�้ำสายส้มสายชู 5 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วนของวัตถุดิบ
ต่อตัวสกัด 1 : 2 น�้ำหนักต่อปริมาตร แช่ทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง แล้วกรองเอาส่วนใสน�ำไปใช้ฉีดพ่นในอัตรา
50 มิลลิ ติ รต่อน�ำ 
้ 1 ลิตร ตามหลักการป้องกันแบบ 37537N คือ การฉีดพ่นทุก ๆ 3 วันติดต่อกัน 7 ครัง้
หลังจากนั้นท�ำการฉีดพ่นทุก ๆ 5 วันติดต่อกัน 3 ครั้ง และฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน เมื่อจ�ำนวนเพลี้ยอ่อน
ลดลงก็งดการฉีดพ่น และถ้าพบการระบาดขึ้นมาใหม่ก็เริ่มฉีดพ่นตามหลักการเดิม

ภาพที่ 7.6  หนอนด้วงดิน (ซ้ายบน) หนอนด้วงดินถูกหุ้มด้วยเชื้อราเมธาไรเซียม (ขวาบน)
      ความเสียหายบริเวณโคนต้น (ซ้ายล่าง) อาการเหี่ยวครึ่งซีก (ขวาล่าง)
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ส�ำหรับโรคที่พบว่า ท�ำให้เกิดความเสียหายแก่สตรอว์เบอร์รีมาก คือ โรคแอนแทรคโนส
หรือโรคก้านแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp. ที่สามารถเข้าท�ำลายทุกส่วนของ
สตรอว์เบอร์รไี ด้ (ภาพที่ 7.7)  ซึง่ โรคนีม้ กั มีการระบาดหนักและรุนแรงในช่วงทีม่ อี ณ
ุ หภูมแิ ละความชืน้
ในบรรยากาศทีส่ งู ซึง่ ตรงกับช่วงเวลาของการผลิตไหลและต้นฤดูกาลปลูก การป้องกันสามารถท�ำได้
โดยการฉีดพ่นด้วยเชือ้ ราปฏิปกั ษ์ไตรโคเดอร์มา ซึง่ เป็นเชือ้ ราชัน้ สูงทีม่ ศี กั ยภาพในการควบคุมเชือ้ รา
สาเหตุโรคพืช ซึง่ มีกลไกในการควบคุมเชือ้ ราสาเหตุสองอย่าง คือ การแข่งขันกับเชือ้ ราโรคพืช ด้วยการ
แข่งขันการใช้อาหารและการครอบครองพื้นที่ระหว่างเชื้อราไตรโคเดอร์มากับเชื้อสาเหตุโรคพืช
และการเป็นปรสิตต่อเชือ้ โรคพืช โดยเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสร้างเส้นใยพันรัดเชือ้ สาเหตุโรคพืชแล้วย่อย
ผนังเซลล์ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชเพื่อที่จะเข้าไปใช้อาหารและเจริญเติบโตตลอดจนสร้างส่วนขยาย
พันธุอ์ อกมาจากเส้นใยของเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชจนท�ำให้เส้นใยของเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชเหีย่ วแห้ง หรือ
แตกสลายและตายในทีส่ ดุ การใช้เชือ้ ราปฏิปกั ษ์ไตรโคเดอร์มาส�ำหรับการควบคุมโรคแอนแทรคโนส
ในสตรอว์เบอร์รีให้มีประสิทธิภาพนั้นควรฉีดพ่นในตอนเย็นและมีความชื้นในบรรยากาศที่สูงซึ่งจะ
ส่งเสริมให้เชื้อราสามารถท�ำงานได้ดี และไม่ควรฉีดพ่นร่วมกับเชื้อราปฏิปักษ์ชนิดอื่น ๆ ในช่วง
การผลิตไหลอีกโรคหนึง่ ทีเ่ ริม่ มีการระบาดอยูบ่ า้ ง คือ โรคราแป้ง โรคนีส้ ามารถป้องกันก�ำจัดโดยการ
ฉีดพ่นด้วยผงฟู ในอัตรา 5 กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 5 วันติดต่อกันสองครั้งจะสามารถระงับ
การระบาดได้ และจากประสบการณ์การท�ำสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์นอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
การดูแลเอาใจใส่อย่างสม�่ำเสมอและหมั่นตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในแปลง และการปฏิบัติ
ตามตารางอย่างเคร่งครัดเป็นอีกหัวใจหนึ่งและกุญแจส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จ ส�ำหรับโรคและแมลง
ที่ส�ำคัญอื่น ๆ ตลอดจนวิธีป้องกัน มีแสดงในตารางที่ 7.4 และภาพที่ 7.7
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ภาพที่ 7.7 การเข้าท�ำลายของโรคแอนแทรคโนสในไหล
(ซ้าย) การเข้าท�ำลายบริเวณผล (ขวาบน) การเข้าท�ำลายบริเวณดอกของสตรอว์เบอร์รี (ขวาล่าง)

ภาพที่ 7.8 การเข้าท�ำลายของโรคราแป้ง
(ซ้าย) การเข้าท�ำลายของเพลี้ยไฟ (ขวา) บริเวณผลสตรอว์เบอร์รี
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ตารางที่ 7.4 ศัตรูและการป้องก�ำจัดศัตรูในสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์
ศัตรูพืชที่ส�ำคัญ
การป้องกัน
อัตราการใช้
แอนแทรคโนส เชื้อ Trichoderma hazianum เชื้อสด 250 กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร
เชื้อแห้ง 100 ต่อน�้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 3 วันต่อ
เนื่องกัน 5 ครั้ง
ใบจุด
เชื้อ Bacillus subtilis
เชื้อแห้ง 100 ต่อน�้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 3-5 วัน
ต่อเนื่องกัน 5 ครั้ง
ราแป้ง
ผงฟู (Potassium bicarbonate) 80 กรัม ต่อน�้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 7 วัน
ก�ำมะถัน
30-50 กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 7 วัน
เพลี้ยไฟ
เชือ้ Beauveria brasiana และ เชื้อแห้ง 100 ต่อน�้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 3-5 วัน
เชือ้ Metarhizium anisopliae ต่อเนื่องกัน 5 ครั้ง
เพลี้ยแป้ง
ปิโตรเลียมไวท์ออย
120 มิลลิลิตร ต่อน�้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยอ่อน
เชื้อ Beauveria brasiana
เชื้อแห้ง 100 ต่อน�้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 3-5 วัน
ต่อเนื่องกัน 5 ครั้ง ไม่ควรใช้ก่อนหรือหลัง
การฉีดพ่นก�ำมะถันอย่างน้อย 30 วัน
ไรแดง
ก�ำมะถัน
30-50 กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 7 วัน
ด้วง

เชือ้ Metarhizium anisopliae ผสมกับปุ๋ยหมักในอัตราเชื้อแห้ง 200 กรัม
ต่อปุ๋ยหมัก 500 กิโลกรัม
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การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ

บทน�ำ
ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการผลิ ต ผลทางการเกษตรที่ มี ก ารผลิ ต ในระบบอิ น ทรี ย ์ มี ป ริ ม าณ
เพิม่ มากขึน้ ในแต่ละปี เนือ่ งจากผลิตผลดังกล่าวมีความปลอดภัยกับผูบ้ ริโภคสูง การทีป่ ระเทศไทยได้
ประกาศเป็นครัวของโลก มีนโยบาย Food safety และอีกหลายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลักดัน
การส่งออกสินค้าเกษตร ผักอินทรีย์เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ทั้งหน่วยงาน
ของรัฐและภาคเอกชนด�ำเนินการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม พืชผักเป็นผลิตผลที่มี
ลักษณะบอบบาง จึงเกิดการสูญเสียได้ง่าย ปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้น คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่สูงมาก จ�ำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การจัดการดังกล่าวจ�ำเป็นต้อง
มีการบูรณาการให้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนของระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest
handling system) ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวจนถึงการจ�ำหน่ายถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอน
ของการปฏิบัติในโรงคัดบรรจุ การเก็บรักษา และการขนส่ง ซึ่งผลิตผลเกษตรอินทรีย์จะต้องได้รับ
การคัดแยกจากผลิตผลที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ตลอดกระบวนการ โดยติดเครื่องหมายแสดงชัดเจน
และได้รับการป้องกันจากการสัมผัสและปนเปื้อนจากวัสดุและสารสังเคราะห์ต้องห้ามใด ๆ ตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ จึงมีความส�ำคัญในระบบของการผลิตพืช
ผักอินทรีย์ เพราะว่าจะต้องให้กระบวนการผลิตครบห่วงโซ่ของการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ อีกทัง้ ยัง
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ เพราะว่าขั้นตอนการปฏิบัติ
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ต่าง ๆ ในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ เช่น การตัดแต่ง การคัดขนาด การท�ำความสะอาด
การบรรจุหีบห่อ และการเก็บรักษา จะเป็นการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์
โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรต้องผ่านกระบวนการตรวจรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
ส�ำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (Good manufacturing practices for packing house
of fresh fruits and vegetable) ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9035-2553 ในทุกขั้นตอน
ประกอบด้ ว ย สถานประกอบการ (ท� ำ เลที่ ตั้ ง อาคารผลิ ต เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก) การควบคุมการปฏิบัติงาน (ผลิตผล ภาชนะบรรจุ กระบวนการผลิต น�้ำ 
การจั ด การและการก� ำ กั บ ดู แ ล การเรี ย กคื น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ) การบ� ำ รุ ง รั ก ษาและการสุ ข าภิ บ าล
(แผนการบ�ำรุงรักษาและการสุขาภิบาล การบ�ำรุงรักษา การท�ำความสะอาด การควบคุมสัตว์
พาหะน�ำเชือ้ การจัดการกับของเสีย) ลักษณะส่วนบุคคล การขนส่ง ฉลากผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรม
ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ต้องมีระบบการป้องกันการปนเปื้อนทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี
โรงงานคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดตั้งขึ้นที่อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่ โดยท�ำการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและท�ำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับโรงงานคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ชุดสายพานตัดแต่ง ถังล้างผักชนิดมีฟองอากาศ
(Air bubble washing tank) เครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องผลิตน�้ำสะอาด
ด้วย UV เครื่องผลิตน�้ำสะอาดส�ำหรับล้างผักด้วยระบบโอโซน โต๊ะสแตนเลส เครื่องปั่นสะเด็ดน�้ำ 
ชุดสายพานล�ำเลียงแบบ free roller ชุดสายพานคัดบรรจุเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ เครื่องปิดปาก
ถุงแบบต่อเนื่องแนวตั้งพร้อมพิมพ์วันที่ เครื่องปิดปากถุงระบบสุญญากาศ เครื่องตรวจจับโลหะ
แบบสายพาน และชุดไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตและระบบไฟฟ้าในสายการผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงคัดบรรจุมีแสดงในภาพที่ 8.1
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของโรงคัดบรรจุ
ผลิตผลเกษตรอินทรียใ์ ห้ได้มาตรฐาน ยังมีโครงสร้างของโรงงานทีจ่ ะก่อให้เกิดการปนเปือ้ นกับผลิตผล
เกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วยการกัน้ ห้องแยกเป็นสัดส่วนระหว่างบริเวณ High Care และ Low Care
การติดตั้งผนังฝ้าและเพดาน การปรับปรุงประตู ระบบไฟฟ้า น�้ำสะอาด และแสงสว่าง การติดตั้ง
ระบบปรับอากาศภายในบริเวณโรงงาน การปรับปรุงทางเข้าห้องผลิต ห้องส�ำนักงาน บริเวณ
ห้องล้างมือ รวมถึงปรับปรุงระบบการจัดการขยะและของเสียในโรงคัดบรรจุฯ เพื่อลดการปนเปื้อน
ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ที่จะจ�ำหน่ายไปถึงมือผู้บริโภค
โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ เริม่ เปิดด�ำเนินการตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา
โดยได้ดำ� เนินการตัดแต่ง ล้าง ท�ำความสะอาด และคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรียจ์ ากแปลงผลิตพืน้ ที่
น�ำร่องด้านเกษตรอินทรียข์ องมหาวิทยาลัยเช่น ส�ำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมเกษตร
ล้านนา แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงฝึกงานนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร โครงการปลูกผัก
แลกค่าเทอมของนักศึกษา และโครงการบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งท�ำการปลูก
ผักอินทรีย์ตลอดปี เพื่อจ�ำหน่ายภายในกาดแม่โจ้ 2477 ซึ่งเป็นตลาดจ�ำหน่ายผลิตผลเกษตรอินทรีย์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดจ�ำหน่ายทุกวันศุกร์และเสาร์ของสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน
ภาคเอกชน จ�ำนวน 2 แห่ง ได้ขอความอนุเคราะห์สถานทีแ่ ละบุคลากรในการคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
อินทรีย์ เพื่อส่งผลิตผลไปจ�ำหน่ายในกรุงเทพมหานครและต่างประเทศ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
ของสายการผลิตในอนาคต และใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น

156

การผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Plant Production

                ก. สายพานคัด ตัดแต่งผลิตผล                    ข. สายพานล�ำเลียง ท�ำความสะอาดผลิตผล

                     ค. เครื่องปั่นสะเด็ดน�้ำ

    ง. เครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็นชนิดระบายความร้อน
ด้วยอากาศ

           จ. เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน    

   ฉ. เครื่องปิดปากถุงแบบต่อเนื่องแนวตั้ง

ภาพที่ 8.1 เครื่องมือในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์
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ขั้นตอนการจัดการในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์
ส�ำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ มีแผนแสดงดังภาพที่ 8.2
เกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้ผลิต
ส่งผลิตผลมายังโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์
รับผลิตผล /ลงทะเบียน

ส่งคืน

สุ่มตัวอย่างตรวจสอบสารเคมีตกค้างจากสารก�ำจัดแมลง

ไม่ผ่าน

ผ่าน
ท�ำการคัด ตัดแต่ง
ล้าง ท�ำความสะอาด
ชั่งน�้ำหนัก บรรจุ ติดสติ๊กเกอร์
ตรวจนับจ�ำนวนผลิตผล

ขนส่งเพื่อจ�ำหน่าย

เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ ±10 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์
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1. การรับผลิตผล เมื่อผลิตผลมาถึงโรงคัดบรรจุ ท�ำการชั่งผลิตผล (ภาพที่ 8.3) และตรวจ
นับจ�ำนวนผลิตผลที่รับเข้า บันทึกข้อมูลลงใบรับผลิตผล

ภาพที่ 8.3 การรับผลิตผล
2. การตรวจสอบสารพิษตกค้าง
การตรวจสอบสารพิ ษ ตกค้ า ง (ภาพที่ 8.4) ในผลิ ต ผลหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วเป็ น อี ก หนึ่ ง
กระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตผลทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ เพือ่ เป็นการยืนยันว่าผลิตผลทีผ่ า่ น
โรงงานคัดบรรจุมีความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ภาพที่ 8.4 การตรวจสอบพิษตกค้าง
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โรงคั ด บรรจุ ผ ลิ ต ผลเกษตรอิ น ทรี ย ์ ใช้ ชุ ด ทดสอบ MJPK เพื่ อ ตรวจหาสารพิ ษ ตกค้ า ง
ของผลิตผลในกลุ่มออกาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท ที่ยับยั้งเอมไซม์โคลีนเอสเตอเรส ด้วยหลักการ
colorimetric cholinesterase inhibitor assay โดยมีขั้นตอนดังนี้
         1. หั่นผักหรือผลไม้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงในขวดของชุดทดสอบ
ประมาณ 3 ขีด ของขวดตัวอย่าง
         2. เติมน�้ำยาสกัดปริมาณ 6 มิลลิลิตร ลงในขวด ปิดฝาขวดให้
แน่นเขย่าแรง ๆ ประมาณ 2 นาที
         3. ค่อย ๆ เปิดฝาขวด รินเฉพาะน�ำ้ ยาสกัดลงในหลอดตัวอย่าง
จนหมด
         4. จุ่มหลอดแก้วลงในแก้วน�้ำที่มีน�้ำอุ่นอยู่ประมาณครึ่งแก้ว
แล้วเขย่าเพื่อระเหยน�้ำยาสกัด
         5. แกว่ ง หลอดที่ จุ ่ ม อยู ่ ใ นแก้ ว น�้ ำ อุ ่ น จนน�้ ำ ยาสกั ด เหลื อ
ประมาณ 1 หยด ยกออกหมุนจนหลอดแห้ง
         6. ผสมน�้ำยาทดสอบ 1 ด้วยน�้ำกลั่นขวดละ 1 มิลลิลิตร และ
เขย่าให้เข้ากัน
         7. เติมน�้ำยาทดสอบ 2 ลงในหลอดตัวอย่างและหลอดควบคุม
หลอดละ 3 มิลลิลิตร และเขย่าให้เข้ากัน
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         8. เติมน�้ำยาทดสอบ 1 ที่เตรียมไว้ลงในหลอดตัวอย่างและ
หลอดควบคุมหลอดละ 2 หยด และเขย่าให้เข้ากัน
         9. รินน�ำ้ ยาจากหลอดแก้วลงในหลอดพลาสติกและผสมน�ำ้ ยา
ทดสอบ 3 ด้วยน�้ำกลั่น 1.5 มิลลิลิตร
         10. เติมน�้ำยาทดสอบ 3 ลงในหลอดตัวอย่าง และหลอด
ควบคุม หลอดละ 2 หยด เขย่าให้เข้ากันและสังเกตสีที่เกิดขึ้นทันที
เปรียบเทียบกับสีของหลอดควบคุม
หมายเหตุ: น�้ำยาทดสอบ 1 2 และ 3 เป็นน�้ำยาทดสอบที่อยู่ในชุดทดสอบ MJPK
ส�ำหรับการอ่านผล ดูการเปลี่ยนสีเทียบกับหลอดควบคุม ถ้าหลอดตัวอย่างเปลี่ยนสีช้ากว่า
หลอดควบคุม แสดงว่ามีสารพิษตกค้าง (ยาฆ่าแมลง) โดยที่การเกิดสีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

สีส้มเข้มเหมือนหลอดควบคุม
สีส้มปนชมพู
สีชมพู

ปลอดภัย
ไม่ปลอดภัย
ไม่ปลอดภัยมาก
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3. การคัดและตัดแต่งผลิตผล
ในการคัดและตัดแต่งส�ำหรับผลิตผลทีเ่ ป็นพืชผักบางชนิด อาจถูกท�ำการตัดแต่งในเบือ้ งต้น
(ภาพที่ 8.5) ก่อนจะน�ำไปคัดและตัดแต่งอีกครั้งหนึ่ง (ภาพที่ 8.6)  เพื่อน�ำไปล้างท�ำความสะอาด
ในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 8.5 การตัดแต่งเบื้องต้น
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ภาพที่ 8.6 การคัดและตัดแต่งผลิตผล
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4. การท�ำความสะอาด แบ่งการท�ำความสะอาดออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
- การล้ า งท� ำ ความสะอาด โดยล้างพืชผักที่สามารถล้างน�้ำ (เปียกน�้ำ) ได้ เช่น
ผักประเภทหัว ล�ำต้น ผล หรือฝัก ในถังล้างผักชนิดมีฟองอากาศ 2 ครั้ง ครั้งแรกล้างด้วยน�้ำสะอาด
ที่ผ่านรังสีอัลตราไวโอเลต ครั้งที่สองล้างด้วยน�้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซน (ภาพที่ 8.7)
- การเช็ดท�ำความสะอาด โดยใช้ผา้ สะอาดชุบน�ำ้ ทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ ด้วยระบบโอโซน
ท�ำความสะอาดผักใบที่ไม่สามารถล้างด้วยน�้ำได้เช่น ผักสลัดชนิดต่าง ๆ

ภาพที่ 8.7 การล้างท�ำความสะอาดผลิตผล
หลั ง จากการล้ า งท� ำ ความสะอาดเสร็ จ แล้ ว ผลิ ต ผลจะถู ก ล� ำ เลี ย งด้ ว ยระบบสายพาน
เพื่อด�ำเนินการบรรจุหีบห่อต่อไป (ภาพที่ 8.8)
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ภาพที่ 8.8 การล�ำเลียงผลิตผลด้วยระบบสายพาน
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5. การบรรจุ ท�ำการบรรจุผลิตผลด้วยถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE)
(ภาพที่ 8.9) โดยขนาดของถุงพลาสติกทีใ่ ช้ในการบรรจุ ขึน้ อยูก่ บั น�ำ้ หนักของผลิตผลทีใ่ ช้ในการบรรจุ
จากนั้นท�ำการปิดผนึกปากถุง

ภาพที่ 8.9 การบรรจุในถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน
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6. การเก็บรักษา
หลังจากบรรจุผลิตผลเรียบร้อยแล้ว ผลิตผลจะผ่านการตรวจหาสิ่งปลอมปนประเภทโลหะ
โดยผลิตผลในถุงพลาสติกจะผ่านการตรวจด้วยเครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน (ภาพที่ 8.10)
ก่อนน�ำผลิตผลไปเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 8.11) ในระหว่าง
การรอการขนส่ง (หรือกรณีที่จ�ำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ก่อน) ไปจ�ำหน่ายยังตลาด (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�ำหน่ายผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ณ กาดแม่โจ้ 2477

การจัดการด้านสุขลักษณะ
1.การท�ำความสะอาดพื้นของโรงคัดบรรจุ โดยท�ำความสะอาดหลังจากการปฏิบัติงาน
ในสายการผลิตเสร็จเรียบร้อยด้วยน�้ำยาทางการค้าที่มีการรับรองให้ใช้กับระบบการผลิตเกษตร
อินทรีย์ได้ (ภาพที่ 8.13)
2. การท�ำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์ส�ำหรับการตัดแต่ง โดยจะท�ำความสะอาด
ก่อนและหลังจากการตัดแต่งผลิตผลทุกครั้งด้วยน�้ำยาทางการค้าที่มีการรับรองให้ใช้กับระบบการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ (ภาพที่ 8.13)
3. การล้างมือของผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิต โดยผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตนอกจาก
จะต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ถูกต้องแล้ว ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องล้างมือด้วยน�้ำยา
ทางการค้าที่มีการรับรองให้ใช้กับระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ (ภาพที่ 8.13)
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ภาพที่ 8.13 น�้ำยาส�ำหรับท�ำความสะอาดพื้น อุปกรณ์ส�ำหรับตัดแต่ง และล้างมือ

จัดท�ำเอกสารฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1. รายงานการรับผลิตผล
การตรวจสอบ และจดบั น ทึ ก วั น ที่ รั บ เข้ า ผลิ ต ผล รายการน� ำ เข้ า ผลิ ต ผล รายชื่ อ ผู ้ ที่
ท�ำการปลูก และจ�ำนวนที่รับเข้า ตลอดจนผู้รับ-ผู้ส่งผลิตผล เพื่อใช้ในการทวนสอบผลิตผล
2. บันทึกการตรวจคุณภาพผลิตผล
ท�ำการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตผล เพื่อน�ำมาตรวจคุณภาพเบื้องต้น จากนั้นการตรวจสอบ
สารพิษตกค้าง และบันทึกผลการตรวจสอบ
3. บันทึกการล้าง
ท�ำการจดบันทึกรายละเอียดจ�ำนวนผลิตผลในการล้าง และเวลาที่ใช้ในการล้างแต่ละครั้ง
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4. การผลิต (ห้องคัดบรรจุ)
ตรวจสอบ และจดบันทึก รายละเอียดจ�ำนวนผลิตผลที่สามารถผลิตได้ในแต่ละวัน เพื่อใช้
ในกระบวนการทวนสอบการผลิตผลิตผล
5. บันทึกการสอบเทียบ
ท�ำการบันทึกการสอบเทียบเครื่องชั่ง จดบันทึกครั้งที่สอบเทียบ วันที่สอบเทียบ โดยจะมี
การสอบเทียบตามเกณฑ์การสอบเทียบ เพื่อตรวจวัดความคลาดเคลื่อนของเครื่องชั่ง

เป้าหมายของการด�ำเนินงานในอนาคต
โรงงานคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP โรงงานสามารถ
รองรับผลิตผลเกษตรอินทรียช์ นิดต่าง ๆ จากแปลงเกษตรอินทรียท์ ปี่ ลูกในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องเกษตรอินทรีย์
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกลุม่ เกษตรกร หน่วยงานภาคเอกชนในภาคเหนือ สามารถน�ำผลิตผลเกษตร
อินทรียส์ ง่ มาคัดบรรจุทโี่ รงคัดบรรจุ และขยายโอกาสในการศึกษาของเกษตรกรเพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์ของชุมชน รวมถึงการบูรณาการด้านการเรียนการสอนความรู้ด้านการจัดการ
โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ปลอดภั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมอาหารของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใ นระยะยาว
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 386 พ.ศ. 2560
เรื่อง ก�ำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด
และการแสดงฉลาก โดยสถานที่ ผ ลิ ต ผั ก หรื อ ผลไม้ ส ดต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข ้ อ ก� ำ หนด
ด้านสุขลักษณะทีด่ ใี นการผลิต ต้องแสดงชือ่ และทีต่ งั้ ของผูผ้ ลิต เลขสถานทีผ่ ลิตอาหาร รหัสสัญลักษณ์
ที่บ่งชี้รุ่นการผลิต เช่น การแสดงวันที่การผลิต เครื่องหมายบาร์โค้ด เครื่องหมายคิวอาร์โค้ด
บั น ทึ ก แสดงข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การตามสอบย้ อ นกลั บ พร้ อ มที่ แ สดงแก่ ผู ้ บ ริ โ ภค
และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ก� ำ หนดวั น บั ง คั บ ใช้ ส� ำ หรั บ รายใหม่ ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าตเลขสถานที่ ผ ลิ ต
หรือสถานที่น�ำเข้าเป็นครั้งแรกต้องปฏิบัติตามประกาศตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ผู้ใดฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 49 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522
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