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สารผู้อำานวยการ 

 สถาบนัการจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร (สท.) เป็นหน่วยงานภายใต้สำานกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นในปี 2558 
มุ่งเน้นปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมลำ้า เชื่อมโยง
สู่เศรษฐกิจชีวภาพ โดยมีแนวทางการทำางานที่สำาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยสีูเ่กษตรกรในวงกว้าง การพฒันาทกัษะบุคลากร
ตลอดห่วงโซ่ และเชือ่มโยงการผลิตกบัการตลาด โดยทำางานร่วมกบัหน่วยงานพันธมติรทัง้ภาครฐัและภาค
เอกชน เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง 

 หนงัสือ “สือ่ความรู ้เทคโนโลยพีร้อมใช้ เพือ่เกษตรและชมุชน” ได้รวบรวมสือ่ความรูเ้ทคโนโลยี
ด้านการเกษตรท่ี สท. ได้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรและชุมชน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีด้านพันธุ์พืชและการ
ผลิต เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านสัตว์ เทคโนโลยีการจัดการดิน เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร และเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ซ่ึงจัดทำาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ บทความ วิดีโอ 
และรายการสมัภาษณ์ เพือ่การเข้าถงึง่ายและปรบัประยกุต์ใช้ในการทำาเกษตรได้จรงิ นำาไปสูก่ารยกระดบั
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของประเทศ

(นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์)
ผู้อำานวยการ

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
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เทคโนโลยีการผลิต



ดร.ธีรยุทธ ตูจินดา และคณะ จากหนวยปฏิบัติการ
คนหาและใชประโยชนยีนขาว (หนวยปฏิบัติการวิจัยรวม
ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) สวทช. รวมกับ
นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรมการขาว พัฒนา
พันธุขาวหอมคุณภาพดีที่ทนน้ําทวมฉับพลัน โดยการผสม
ระหวางพันธุขาว ไออาร 57514 ที่ทนตอน้ําทวมฉับพลันกับ
พันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ไมทนน้ําทวม ไดพันธุชื่อวา “ขาว
พันธุหอมชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลัน” ขาวพันธุดังกลาวจม
อยูใตน้ําไดนาน 2-3 สัปดาห ฟนตัวหลังน้ําลดไดดี ความสูง
ประมาณ 105-110 เซนติเมตร จํานวนรวงตอกอประมาณ 
15 รวง (นาดํา) ลําตนแข็ง ไมหักลมงาย นอกจากคุณสมบัติ
เดนในการทนน้ําทวมฉับพลัน พันธุหอมชลสิทธิ์ไมไวตอชวง
แสง จึงปลูกไดมากกวา 1 ครั้งตอป อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 
120 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 800-900 กิโลกรัมตอไร คุณภาพ 
การหุงตมคลายพันธุขาวดอกมะลิ 105 ปริมาณอะไมโลส 
รอยละ 14-18 ปจจุบันมีการปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 

ระหวางป 2553-2558 สวทช. เผยแพรขาวพันธุหอม 
ชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลันผานการถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใน 3 รูปแบบ คือ 1) รวมกับ
เกษตรกรผานสหกรณการเกษตร โดยคุณสมศักดิ์ พลอยพานิช
เจริญ  ไบโอเทค 2) รวมกับหนวยงานในพื้นที่ ถายทอด
เทคโนโลยีใหเกษตรกรในจ.พระนครศรีอยุธยา จ.ชัยนาท จ.
อางทอง ผานสหกรณ การเกษตร 7 แหง ไดแก  สหกรณ
การเกษตรผักไห  จํากัด สหกรณการเกษตรทาเรือ จํากัด 
สหกรณการเกษตรบางบาล จํากัด สหกรณการเกษตรสรรพยา 
จํากัด สหกรณการเกษตรสรรคบุรี จํากัด สหกรณการเกษตร
วัดสิงห จํากัด สหกรณการเกษตรสามโก จํากัด และ 3) 
รวมกับเกษตรกรผานภาคเอกชน โดย ดร.กัญญณัช (ปทมา) 
ศิริธัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีให
เกษตรกรในจ.ลําปาง ผานบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด และ 
จ.นครราชสีมา ผานฟารมโชคชัย ที่ผานมา มีเกษตรกรเขารวม 
814 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 5,688 ไร ผลผลิตรวม 30,408 ตัน 
สรางรายไดจากการขายเมล็ดพันธุขาวเปลือกและขาวสาร 
980 ลานบาท 

ป 2559 ดร.มีชัย เซี่ยงหลิว จากไบโอเทค ผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวหอมชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลัน ประมาณ 9,000 กิโลกรัม 
และรวมกับ ดร .กัญญณัช (ปทมา) ศิริธัญญา ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ลําปาง และคุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ  สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. จัดอบรมและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหแกกลุมเกษตรกรใน
พื้นที่ตางๆ ดังนี้  
1) กลุมเกษตรกรจากองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา และ

ศูนยสาธิตฝกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง อ.จะนะ จ.สงขลา
2) กลุมเกษตรกรจากสหกรณการเกษตรผักไห จํากัด ต.ผักไห

อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา
3) กลุมเกษตรกรจากสถาบันการเงินชุมชน ต.บึงสามัคคี อ.บึง

สามัคคี จ.กําแพงเพชร
4) กลุมเกษตรกรจากสหกรณการเกษตรชนแดน ต .ชนแดน

อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ
5) กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานดอนรัก อ.หนองจิก จ.

ปตตานี
6) กลุมเกษตรกรบานคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
7) กลุมเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ
8) กลุมเกษตรกรคายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช ต.โพธสัย อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
9) กลุมเกษตรกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

                  

การขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
“พันธุขาวหอมชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลัน”

หนวยงานและกลุมเกษตรกรทีผ่ลิตเมล็ดพันธุขาวหอมชลสิทธิ์ 
> ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท 034-355-192
> วสิาหกิจกลุมขาวหอมชลสิทธ์ิบานโคกฉ่ิง ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

โทรศัพท 087 2914279, 091 0478043

ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกำเเพงเเสน จ.นครปฐม

โทรศัพท 034-355-192
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ต ำบลดอนรัก อ ำเภออหนองจิก จังหวัดปัตตำนี มี

หมู่บ้ำน 7 หมู่บ้ำน เภนื้อที่ 14 ตำรำงกิโลเภมตร พื้นที่เภป็นที่รำบ
ลุ่ม มีประชำกร 5,314 คน นับถือศำสนำอิสลำมร้อยละ 83 
และศำสนำพุทธร้อยละ 17 ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
รับจ้ำงทั่วไปและเภกษตรกรรม ในปี 2559 พื้นที่ต.ดอนรัก ท ำ
เภกษตรแปลงใหญ่ เภป็นเภกษตรต้นแบบพื้นที่กว่ำ 1,000 ไร่ ปลูก
ข้ำวอินทรีย์ จ ำนวน 60 แปลง (ประมำณ 100 ไร่) ที่ได้รับรอง
มำตรฐำน GAP โดยส ำนักงำนพัฒนำและวิจัยกำรเภกษตร (สวพ.) 
มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรผลิตเภมล็ดพันธุ์ข้ำว กำรร่วมหุ้นซื้อ
ปัจจัยกำรผลิต กำรปลูกพืชถั่วบ ำรุงดิน ท ำให้เภก็บน้ ำในแปลงได้
ดี และท ำให้ต้นทุนกำรผลิตลดลงจำก 5,000 บำทต่อไร่ มำอยู่ที่ 
3,500 บำทต่อไร่ จำกกำรท ำเภกษตรแปลงใหญ่ ท ำให้มีรำยได้
เภพิ่มข้ึน 

เภมื่ อ วั น ที่  22 กั น ย ำยน  2558 ส ม เภด็ จพ ระ เภท พ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เภสด็จพระรำชด ำเภนินทรง
เภยี่ยมรำษฎรบ้ำนท่ำด่ำน ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี มี
พระรำชด ำริให้พิจำรณำด ำเภนินกำรจัดท ำศูนย์เภมล็ดพันธุ์ข้ำวใน
พื้นที่อำคใต้ เภพื่อผลิตเภมล็ดพันธุ์ข้ำวและเภป็นคลังเภมล็ดพันธุ์ข้ำว
ส ำรองในกำรให้ควำมช่วยเภหลือเภกษตรกร เภม่ือเภกิดอุทุกอัย หรือ
อัยพิบัติ 

กลุ่มเภกษตรกรคัดเภลือกข้ำวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ทน 
น้ ำท่วมฉับพลันที่เภคยทดลองปลูกในพื้นที่ได้ผลผลิตและรสชำติ
ดี เภป็นที่ต้องกำรของตลำด ทำงกลุ่มบริหำรปรับปรุงระบบ
ชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี ได้
ส่งหนังสือมำที่ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเภทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ขอควำมอนุเภครำะห์เภมล็ดพันธุ์ข้ำว "พันธุ์หอม
ชลสิทธิ์" และผู้เภชี่ยวชำญให้ค ำแนะน ำในกำรผลิตเภมล็ดพันธุ์ข้ำว
คุณอำพดีแก่กลุ่มเภกษตรกรในพื้นที่  สวทช . โดยศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเภทคโนโลยีชีวอำพแห่งชำติ (ไบโอเภทค) ได้มอบ
เภมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมชลสิทธิ์ทนน้ ำท่วมฉับพลันให้กลุ่มเภกษตรกร 
จ ำนวน 1,000 กิโลกรัม และให้ ดร.มีชัย เภซี่ยงหลิว ไบโอเภทค และ
ดร.กัญญณัช ศิริธัญญำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
และนำยวินิจ นุ่มฤทธิ์ มหำวิทยำลัยเภทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ไปให้ควำมรู้และอบรมเภรื่องกำรผลิตเภมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณอำพดี กำร
ป้องกันและก ำจัดโรคและแมลง โดยประสำนกำรด ำเภนินงำนกับคุณ
ชินวัฒน์ พรหมมำณพ หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุ ง รักษ ำปั ตตำนี  ส ำนั กชลประทำนที่  17 กรม
ชลประทำน ในฐำนะผู้จัดกำรแปลงข้ำวคุณอำพ จ.ปัตตำนี 

ผลการปลูกในปี  2559 ในช่วงเภดือนมิถุนำยน - 
กันยำยน  ในพื้นที่สถำนีทดลองกำรใช้น้ ำชลประทำนที่  7 
ปัตตำนี ร่วมกับพื้นที่เภกษตรกร 30 ครอบครัว รวม 66 ไร่ ใช้กำร
จัดกำรแบบเภกษตรแปลงใหญ่ และกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ ำน้อย 
"ระบบกำรปลูกข้ำวแบบเภปียกสลับแห้ง" ได้ผลผลิตรวม 49.5 
ตัน (ผลผลิตเภฉลี่ย 750 กิโลกรัม/ไร่) ลดต้นทุนกำรผลิต เภช่น  
ค่ำรถด ำนำ ค่ำรถเภกี่ยว ค่ำปุ๋ย ไร่ละ 200-500 บำท ผลผลิต
เภพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ใช้น้ ำชลประทำนลดลงร้อยละ 15 ได้รับ
รางวัล WATSAVE AWARDS 2016 “การท้านาแบบใช้น ้า
น้อยหรือการท้านาแบบเปียกสลับแห้ง” จาก International 
Commission on Irrigation and Drainage (ICID) ในกำร
ประชุมชลประทำนโลกครั้งที่  2 ที่จัดขึ้นระหว่ำงวันที่  6-8 
พฤศจิกำยน 2559 ณ จ.เภชียงใหม่  

สนใจติดต่อดูงานได้ที่  คุณชินวัฒน์  พรหมมำณพ 
หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำปัตตำนี 
ส ำนั ก ช ล ป ระท ำน ที่  17 ก รม ช ล ป ระท ำน  โท รศั พ ท์ 
0815426501 

 

การผลิตเมล็ดพันธุข์้าวคุณภาพดีของเกษตรกร 
 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

  
 

เทคโนโลยีการผลิต



 
 

 

 
 
การปลูกข้าวของเกษตรกรทั่วไปมักปล่อยให้น ้าขัง 

ในนาตลอดช่วงเวลาการปลูก ท้าให้ใช้น ้าปริมาณมาก จาก
การที่ข้าวในแต่ละระยะต้องการน ้าไม่เท่ากัน เพ่ือการ
ประหยัดน ้าจึงมีเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง 
หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า "การแกล้งข้าว" โดยปล่อยให้
ข้าวขาดน ้าในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นให้รากและ
ล้าต้นแข็งแรง 
 การเจริญเติบโตของข้าว แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 
ระยะกล้า (0-30 วัน) ระยะแตกกอ (40-70 วัน) ระยะสร้าง
รวง (80-100 วัน) และระยะสร้างเมล็ด (110-130 วัน) 
 ในปี 2559 กลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทานบ้าน 
ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว
แบบเปียกสลับแห้ง เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทน
น ้ าท่วมฉับพลัน ในพื นที่ ของสถานีทดลองการใช้น ้ า
ชลประทานที่ 7 ปัตตานี จ้านวน 6 ไร่ ร่วมกับเกษตรกร 30 
ครอบครัว พื นที่ 60 ไร่ รวมพื นที่ 66 ไร่ โดยขังน ้าในแปลง
นาที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร ในช่วงหลังปักด้า (ระยะ
กล้า) เมื่อข้าวมีอายุ 35-45 วัน ปล่อยให้ข้าวขาดน ้า (ไม่ให้
น ้าเป็นระยะเวลา 14 วัน หรือจนกว่าระดับน ้าในแปลงนา
ลดต่้ากว่าผิวแปลง 10-15 เซนติเมตร (มีเครื่องวัดระดับ) 
หรือดินในแปลงนาแตกระแหง จึงปล่อยน ้าเข้านา ช่วงที่
ปล่อยให้ข้าวขาดน ้าอีกช่วงหนึ่ง คือ ช่วงข้าวแตกกอสูงสุด 
(ข้าวอายุ 60-65 วัน) เป็นระยะเวลา 14 วันเช่นกัน หรือ
จนกว่าระดับน ้าในแปลงนาลดต่้ากว่าผิวแปลง 10-15 
เซนติเมตร หรือดินในแปลงนาแตกระแหง จึงปล่อยน ้าเข้า
นา ในช่วงข้าวตั งท้อง ช่วงออกดอก เพ่ิมระดับน ้าในแปลง
อยู่ที่ 7-10 เซนติเมตร 

 
 
 

ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ได้
เมล็ดพันธุ์รวม 49.5 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัม/ไร่)           
จากการด้าเนินการในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ มีการ
บริหารจัดการร่วมกัน ท้าให้ลดต้นทุนการผลิต เช่น ค่ารถ
ด้านา ค่ารถเกี่ยว ค่าปุ๋ย ไร่ละ 200-500 บาท ได้ผลผลิต
เพ่ิมขึ น 20% ใช้น ้าชลประทานลดลง 15%  ในภาพรวม 
ลดต้นทุนการผลิต จากไร่ละ 5,000 บาท เหลือ 3,500 
บาท ท้าให้กลุ่มเกษตรกรในพื นที่มีรายได้เพ่ิมขึ น และได้รับ
รางวัล WATSAVE AWARDS 2016 “การท านาแบบใช้
น  าน้ อยหรือการท านาแบบเปี ยกส ลับแห้ ง” จาก 
International Commission on Irrigation and 
Drainage (ICID) ในการประชุมชลประทานโลกครั งที่ 2 
ที่ จัดขึ นระหว่างวัน ท่ี  6 -8 พฤศจิกายน 2559 ณ  จ .
เชียงใหม่  

สนใจติดต่อดูงานได้ที่  คุณชินวัฒน์  พรหมมาณพ 
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน ้ าและบ้ารุงรักษา
ปัตตานี ส้านักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน โทรศัพท์ 
081 5426501 

 

เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบใช้น  านอ้ย  
(เปียกสลับแหง้)  

 

เคร่ืองมือดูระดับน  าในแปลงนา 
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  “ขาวธัญสิริน” เปนขาวที่ไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2553 เปนขาว กข6 ที่ปรับปรุงสายพันธุโดย ดร.ธีรยุทธ ตูจินดา จากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ กรมการขาว ใหมีความ
ตานทานโรคไหม เหมาะปลูกในพื้นที่นาน้ําฝนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  แตกกอดี ลําตนแข็ง ไมหักลม
งาย คุณภาพการ    หุงตมอยูในระดับดี ออนเหนียวนุม ขาวสุกเมื่อเย็นยังคงความนิ่ม เปนที่ยอมรับจากผูบริโภค 

ลักษณะประจําพันธุ 
ตานทานโรคไหม ไวตอชวงแสง ปลูกไดเฉพาะนาป ความสูง 

ประมาณ 155 ซม. ใบยาว เขียวเขม ลําตนแข็งแรงกวาพันธุกข6  
ธรรมดา จํานวนรวงตอกอประมาณ 10 รวง อายุเก็บเก่ียว 110-120  
วัน ชวงปลูกที่เหมาะสม เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ผลผลิตประมาณ 
600 กิโลกรัมตอไร ขาวเปลือกสีน้ําตาลคลายพันธุกข6  
ขนาดเมล็ดขาวกลอง 2.2×6.9×1.7 มิลลิเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุขาวธัญสิริน 

 กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุขาวบานปวชัย  จ.นาน โทรศัพท 081-3877577 
 กลุมผลิตเมล็ดพันธุบานสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง  โทรศัพท 093-1357515  
 กลุมผูผลิต พันธุขาว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย                โทรศัพท 089-4540400 
 คุณศฤงคาร จําหนายเมล็ดพันธขาว "ธัญสิริน"              โทรศัพท 091-2988489 
 คุณเจนณรงค ละออศรี จําหนายเมล็ดพันธขาว "ธัญสิริน"  โทรศัพท 093-3454585 

 
      

   

 

 

 

กข6 ลม เก็บเกี่ยว
ยาก 

ธัญสิริน ลําตนแข็งแรง ไมหัก
ลม 

ธัญสิรินตานทานโรคไหม กข6 ไมทนโรค
ไหม 

  กข 6 ธัญสิริน 

 

ขาวธัญสิริน : ขาวเหนียวตานทานโรคไหม 

ดร.ธีรยุทธ ตูจินดา และคณะ จากหนวยปฏิบัติการ
คนหาและใชประโยชนยีนขาว (หนวยปฏิบัติการวิจัยรวม
ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) สวทช. รวมกับ
นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรมการขาว พัฒนา
พันธุขาวหอมคุณภาพดีที่ทนน้ําทวมฉับพลัน โดยการผสม
ระหวางพันธุขาว ไออาร 57514 ที่ทนตอน้ําทวมฉับพลันกับ
พันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ไมทนน้ําทวม ไดพันธุชื่อวา “ขาว
พันธุหอมชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลัน” ขาวพันธุดังกลาวจม
อยูใตน้ําไดนาน 2-3 สัปดาห ฟนตัวหลังน้ําลดไดดี ความสูง
ประมาณ 105-110 เซนติเมตร จํานวนรวงตอกอประมาณ 
15 รวง (นาดํา) ลําตนแข็ง ไมหักลมงาย นอกจากคุณสมบัติ
เดนในการทนน้ําทวมฉับพลัน พันธุหอมชลสิทธิ์ไมไวตอชวง
แสง จึงปลูกไดมากกวา 1 ครั้งตอป อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 
120 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 800-900 กิโลกรัมตอไร คุณภาพ 
การหุงตมคลายพันธุขาวดอกมะลิ 105 ปริมาณอะไมโลส 
รอยละ 14-18 ปจจุบันมีการปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 

ระหวางป 2553-2558 สวทช. เผยแพรขาวพันธุหอม 
ชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลันผานการถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใน 3 รูปแบบ คือ 1) รวมกับ
เกษตรกรผานสหกรณการเกษตร โดยคุณสมศักดิ์ พลอยพานิช
เจริญ  ไบโอเทค 2) รวมกับหนวยงานในพื้นที่ ถายทอด
เทคโนโลยีใหเกษตรกรในจ.พระนครศรีอยุธยา จ.ชัยนาท จ.
อางทอง ผานสหกรณ การเกษตร 7 แหง ไดแก  สหกรณ
การเกษตรผักไห  จํากัด สหกรณการเกษตรทาเรือ จํากัด 
สหกรณการเกษตรบางบาล จํากัด สหกรณการเกษตรสรรพยา 
จํากัด สหกรณการเกษตรสรรคบุรี จํากัด สหกรณการเกษตร
วัดสิงห จํากัด สหกรณการเกษตรสามโก จํากัด และ 3) 
รวมกับเกษตรกรผานภาคเอกชน โดย ดร.กัญญณัช (ปทมา) 
ศิริธัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีให
เกษตรกรในจ.ลําปาง ผานบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด และ 
จ.นครราชสีมา ผานฟารมโชคชัย ที่ผานมา มีเกษตรกรเขารวม 
814 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 5,688 ไร ผลผลิตรวม 30,408 ตัน 
สรางรายไดจากการขายเมล็ดพันธุขาวเปลือกและขาวสาร 
980 ลานบาท 

ป 2559 ดร.มีชัย เซี่ยงหลิว จากไบโอเทค ผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวหอมชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลัน ประมาณ 9,000 กิโลกรัม 
และรวมกับ ดร .กัญญณัช (ปทมา) ศิริธัญญา ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ลําปาง และคุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ  สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. จัดอบรมและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหแกกลุมเกษตรกรใน
พื้นที่ตางๆ ดังนี้  
1) กลุมเกษตรกรจากองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา และ

ศูนยสาธิตฝกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง อ.จะนะ จ.สงขลา
2) กลุมเกษตรกรจากสหกรณการเกษตรผักไห จํากัด ต.ผักไห

อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา
3) กลุมเกษตรกรจากสถาบันการเงินชุมชน ต.บึงสามัคคี อ.บึง

สามัคคี จ.กําแพงเพชร
4) กลุมเกษตรกรจากสหกรณการเกษตรชนแดน ต .ชนแดน

อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ
5) กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานดอนรัก อ.หนองจิก จ.

ปตตานี
6) กลุมเกษตรกรบานคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
7) กลุมเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ
8) กลุมเกษตรกรคายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช ต.โพธสัย อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
9) กลุมเกษตรกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

                  

การขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
“พันธุขาวหอมชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลัน”

หนวยงานและกลุมเกษตรกรทีผ่ลิตเมล็ดพันธุขาวหอมชลสิทธิ์ 
> ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท 034-355-192
>

เทคโนโลยีการผลิต



เชื้อรา

โรคกุงแหง

โรคยอดไหม

โรคจุดตากบ

โรคราแปง 

โรคเนาคอดิน

โรคราเม็ดผักกาด 

โรคโคนและรากเนา 

โรคใบจุดแบคทีเรีย

โรคเหี่ยวเขียว 

แบคทีเร�ย

ไวรัส

เลือกเมล็ดพันธุที่สะอาด ปลอดโรค ตัดแตงทรงพุมใหโปรงโลง ควบคุมความชื้นในแปลง เก็บผลพริกที่เปนโรค
ออกจากแปลง

ตรวจแปลงสม่ำเสมอ ฉีดสารเคมีปองกันเมื่อพบการระบาดของโรค กำจัดใบรวงในแปลงทันที กำจัดวัชพืช 
ในแปลงและรอบแปลง

เลือกกลาที่ไมมีอาการของโรคกอนยายปลูก หมั่นสำรวจแปลง ถาเริ่มมีอาการ ฉีดพนสารเคมีปองกันทันที
งดใหน้ำระบบสปริงเกิล ทำความสะอาดแปลงปลูกสม่ำเสมอ

คลุกเมล็ดดวยยาปองกันเชื้อรา เลี่ยงเพาะกลาในแปลง ทำความสะอาดถาดเพาะ กอนนำถาดมาใชใหม
ตากแดดหรืออบนึ่งวัสดุเพาะกลา พบการเกิดโรคใหถอนทิ้ง ใชเคมีราดตนหรือถาดตนกลา

เลี่ยงปลูกในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรค ใชปุยอินทรียชวยเพิ่มศัตรูธรรมชาติในดิน กำจัดพืชที่เปนโรค 
จากแปลงและไถกลบลึกไมนอยกวา 30 ซม. งดใหน้ำตามรอง ใชพลาสติกคลุมแปลงแทนฟางขาว ปลูกพืช 
หมุนเวียนอยางนอย 2 ป เชน ขาวโพด หรือพืชกินใบ

ปองกันการขังของน้ำในแปลง เล่ียงการใหน้ำตามรอง เพาะกลาในวัสดุหรือพ้ืนท่ีปลอดโรค หม่ันทำความสะอาด 
เคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร กำจัดและเผาทำลายตนท่ีเปนโรคปลูกพืชหมุนเวียน เชน ขาวโพด ถ่ัว ใชปุยหมัก
ปุยคอกปรับสภาพความเปนกรด-ดางของดิน และเพิ่มศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูก ใชพันธุตานทาน

ใชเมล็ดพันธุจากแหลงที่นาเชื่อถือ ใชพันธุตานทานโรค จัดระยะปลูกใหเหมาะสม งดใหน้ำระบบสปริงเกิล
ติดตอกัน 5 วัน ทำความสะอาดอุปกรณการเกษตร

เลี่ยงพื้นที่ที่มีประวัติการเกิดโรค กำจัดตนที่เปนโรคและเผาทำลายทิ้ง เลี่ยงใหน้ำตามรอง ปลูกพืชหมุนเวียน
3-5 ป ทำความสะอาดอุปกรณการเกษตร

กำจัดแมลงหวี่ขาวที่เปนพาหะของโรค ทำความสะอาดแปลงใหโปรง กำจัดวัชพืชที่เปนแหลงอาศัยของแมลงหวี่ขาว ตนกลา 
ควรอยูในโรงเรือนที่กางมุง ใชวัสดุคลุมแปลงที่สะทอนแสงสีเทาหรือดำ ปลูกพืชเปนแนวปองกันรอบแปลงพริก เชน ขาวโพด

ใชแกลบเปนวัสดุเพาะกลาไมแนนเกินไป เลี่ยงปลูกในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรค/พนยาปองกันเชื้อรา 
กอนปลูก 2-3 วันกำจัดวัชพืชรอบแปลง ลดความช้ืนในแปลงปลูก งดใหน้ำระบบสปริงเกิล งดเดินแปลงหลังฝนตก 

โรคใบหงิกเหลือง โรคไวรัสใบดาง โรคไวรัสเสนใบดางประพริก โรคไวรัสใบจุดวงแหวน 

ปลูกปลูกปลูก

ใบจ�ดแบคทีเร�ย

พริก
ซ้ีด แซบซ้ีด แซบซ้ีด แซบซ้ีด แซบใหให

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7004 สายดวน สท. 096 996 4100

อีเมล agritec@nstda.or.th www.nstda.or.th/agritec 

ข�อมูลโดย
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค�เสถียร และคณะ

มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

มีจุดฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเขมที่ทองใบ
กลางแผลมีรูโหว ขอบแผลสีเหลือง 

กุ�งแห�ง
ผลยุบเปนวงตุมสีน้ำตาล/ดำ

กระจายทั่ว

ใบมีแผลกลมขอบเรียบ
สีน้ำตาลปนเทา/น้ำตาลเขม 

กลางแผลมีจุดสีขาว

ยอดพริกไหมเนาเปนสีน้ำตาล
มีเสนใยปกคลุม

ใบมวนงอ บิดเบี้ยว มีสีเหลือง ขาวซีด

ใบยอดเรียวเล็ก ผิดรูป ใบแกและใบยอด 
มีรอยดางวงแหวนกระจายตามเนื้อใบ

ไวรัสเส�นด�างประพร�ก
เสนใบเขียวเขมเปนแนวแคบ ใบหยัก
เปนคลื่น ตนแคระแกร็น กานใบ-ลำตน
มีรอยเขียวช้ำน้ำ

ไวรัสใบจ�ดวงแหวน

ผลสีขาวคลุมใบลาง หลังใบมีรอยสีเหลือง

ตนเหี่ยว มีเสนใยขาว
เม็ดสีขาวขุน/น้ำตาลที่โคนตน

รอยช้ำ เสนใยขาวที่โคนตน ตนกลาเหี่ยวพับ 

ตนคอยๆ เหี่ยว มีแถบสีน้ำตาล
จากโคนตนถึงยอด ปลายรากดำ

จ�ดตากบ

ยอดไหม� ใบหง�กเหลือง

ไวรัสใบด�าง

ใบบิดเบี้ยวหรือมีปนเหลือง
มีจุดวงแหวนทั้งใบ 

โคนและรากเน�า

เน�าคอดิน

ราแป�ง

โรคของพร�ก

เหี่ยวเข�ยว
ตนยังเขียวสดแตลำตนเหี่ยวเฉียบพลัน 

ทอลำเลี้ยงภายในตน เปนสีน้ำตาล 

มีน้ำสีขาวขุนไหลออกจากลำตนที่ตัดแชน้ำ

ราเม็ดผักกาด
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ปุยคอก

ปุย

ยอดสนเข็ม 80  
ผลดิบสีเขียวเขม ผลสุกสีแดงสดผลชี้ขึ้น เนื้อแนน ทนตอโรคและแมลง  
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

ชอจ�นดา 80  
ออกผลเปนชอ ผลดิบสีเขียวเขม 
ผลสุกสีแดงเขม ผลชี้ขึ้น ทนตอโรค
และแมลง 
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

เปนพืชเศรษฐกิจและพืชวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย เปนพืชผักสำหรับปรุงอาหาร 

เปนสมุนไพรรักษาโรค และปจจ�บันเปนสวนประกอบในยาและเคร�่องสำอาง 
ปฏิทินการผลิตและการจัดการ “พร�ก”

*สายพันธุพริกเผ็ดจากการปรับปรุงพันธุโดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร และคณะ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

*สารแคปไซซินอยด (capsaicinoids) เปนสารใหความเผ็ดที่อยูในพริก มีหนวยวัดเปน สโควิลล (Scoville Heat Unit; SHU) 

•  ผสมวัสดุเพาะใหเขากัน (แกลบดิบ แกลบดำ  

    กากตะกอนหมอกรองน้ำตาล อัตรา 1:1:1)   

    หรือใชพีชมอส *ต�องเป�นแกลบเก�า*

•  ใสวัสดุเพาะลงในถาดเพาะ รดน้ำใหชุม  

    ใชไมเจาะหลุมลึกประมาณ 0.5 ซม.

•  หยอดเมล็ดที่มีราก 1 เมล็ดตอหลุม กลบบางๆ 

    แลวรดน้ำใหชุม คลุมดวยกระดาษหนังสือพิมพ 

    รดน้ำอีกครั้ง

•  ประมาณ 2 วัน เมล็ดจะงอกพนวัสดุเพาะ 

    เอาหนังสือพิมพออก

หยกเข�ยวมอดินแดง 
ผลสีแดงเขม เนื้อบาง กานยาว 
มีกลิ่นหอม

500,000 
SHU

อัคนีพิโรธ
ตนสูงใหญ ผลสีแดงสด
ปลูกในสภาพโรงเรือน

ทับทิมมอดินแดง
ผลสีแดงสด เนื้อหนา กานยาว
ทนทานตอโรคและแมลง  

>300,000
SHU

100,000

เรดซันอีสาน  
ผลยาว สีแดงเขม ทนทาน
ตอโรคและแมลง  
     > 1 กิโลกรัมตอตน

เพชรมอดินแดง
ผลสีแดงสด ทนทานตอโรค
และแมลง ปลูกในสภาพไรไดดี

เยลโลมูน
ผลสีเหลืองสม ทนทานตอโรค

200,000
SHU

>300,000
SHU

อุตสาหกรรม

ยา

หยกขาวมอดินแดง 
ผลสีแดงสด เนื้อบาง กานยาว 
มีกลิ่นหอม

พร�กสด

ทำซอส

พร�ก

สด-แหง

พร�ก

สด-แหง

พร�ก

แหง

เรดมูนอีสาน
ผลยาว สีแดงเขม ทนทาน
ตอโรคและแมลง  
     > 1 กิโลกรัมตอตน

หวยสีทนกาลพฤกษ 
ผลยาว สีแดงสด ทนตอโรค
และแมลง

หวยสีทนขามแกน 80  
ผลดิบสีเขียวเขม ผลสุกสีแดงสด 
ผลแนน ผลชี้ขึ้น ทนตอโรคและแมลง
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

    

หนุมเข�ยวตอง 80
ผลอวนหนา ผลออนสีเขียวสดใส 
ผลสุกสีสมแดง  
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

SHU
30,000 30,000

SHU

60,000

70,000SHU

100,000 
SHU

จ�นดานิล 80
ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดงเขม 
ผลชี้ขึ้น  
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

หนุมมอดินแดง
ผลดิบสีเขียวออน ผลสุกสีแดงสด 

SHU
80,000

50,000 60,000
SHU

SHU

SHU

พร�ก แมลงศัตรทูี่สำคัญ

หมั่นตรวจแปลง 
ตรวจสอบประชากรแมลง

ตัดแต�งแปลงให�โปร�ง สะอาด 
ฉีดพ�นสารเคมี

ได�สะดวก

ตัวออนจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบออนและยอดออนที่แตกใหม ใบมวนงอลง ผิวใบหนา แข็งเปราะ หลังใบมีสีน้ำตาลหรือ
เขียวเขม ถาทำลายยอด ยอดออนแตกเปนฝอยและชะงักการเจริญเติบโต ถาทำลายดอก กลีบดอกจะบิด ดอกแกร็น 
ถาทำลายผล ผิวดานเหมือนเปนโรคขี้กลาก ถารุนแรงตนอาจตาย

ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากใบออน ยอด 
ตาดอก ดอก ใบหรือยอดพริก ขอบใบ บิดงอมวนขึ้น 
ถาเกิดอาการกับดอก ดอกจะรวง ไมติดผล 

ระบาดมากในฤดูแลง ตัวออนและตัวเต็มวัย
ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ใบหงิกงอ เหี่ยวแหง ตนแคระแกร็น

ตัวออนและตัวเตมวัยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบออน ยอดออน ชอดอก จะถายมูลเปนน้ำหวาน
เกิดราดำ ตนพริกสังเคราะหแสงไดนอย การเจริญเติบโตของตนพริกชะงัก ดอกรวง 

เพลี้ยไฟพร�ก 

แมลงหว�่ขาวยาสูบ 

เพลี้ยอ�อน 

ไรขาว 

เพาะเมล็ด 

  ดูแลต�นกล�า 
  •  วางถาดเพาะในโรงเพาะกลาที่พลางแสงดวยสแลนสีดำ 50%  

  •  รดน้ำเชาและบาย *งดน้ำช�วงเย็น จะเกิดโรคง�าย*

  •  ใหปุยเมื่อตนกลางอกพนวัสดุปลูก *รดปุ�ยวันเว�นวัน และรดยากันเชื้อรา

         สัปดาห�ละครั้ง*

  •  พนยาปองกันกำจัดโรคและแมลงสลับกับน้ำสมควันไมทุก 5-7 วัน 

หลังย�ายปลูก

เตร�ยมแปลงย�ายปลูก
(ก�อนปลูก 7 วัน)

  •  คัดเมล็ดลีบและดำทิ้ง

  •  แชเมล็ดในน้ำอุน 30 นาที 

  •  หอเมล็ดดวยผาขาวสะอาด

     (ทิ้งไว 3-7 วัน รากเริ่มงอก

     เปนตุมสีขาวเล็กๆ)

1 เมล็ดต�อหลุม

คัดเมล็ด แช�น้ำอุ�น รากงอก

ปุย
ปุย

3-7 วัน

2 วัน

บ�มเมล็ด

   เตร�ยมแปลง 
  •  ไถดะและไถแปรตากดินอยางนอย

      14 วัน ใสปุยคอก 2-3 ตัน/ไร

  •  ไถพรวนและขึ้นแปลง 

      โดยมีรองระบายน้ำระหวางแปลง

  •  รดน้ำใหชุม

   ให�ปุ�ย 3 ระยะ
  •  เจริญเติบโต ชวง 15-45 วัน

  •  ติดดอก-ติดผล ชวง 46-90 วัน

  •  ติดผล-เก็บเกี่ยว ชวง 90-120 วัน

   ตัดแต�งทำค�าง 
*ลดการแพร�ระบาดโรคและแมลงได�มาก* 

  •  ตัดกิ่งลางกอนที่จะแตกงามและเด็ดดอก 

     งามที่ 1-4 ออกใหหมด

  •  ใชไมไผทำคาง 2 ฝง ยึดหางกัน 3 เมตร 

     แลวขึงตาขายใหตึง

   ป�องกันกำจัดโรคและแมลง
  •  ฉีดพนสารเคมีสลับกับสารสกัดพริกขา

      ในระยะตนกลา เจริญเติบโต ออกดอก และติดผล 

ระยะต�นกล�า
(ก�อนย�ายปลูก 35 วัน)

  ย�ายปลูก 
  •  ระยะปลูก 50x60 ซม.

  •  ยายปลูกหลุมละ 1 ตน 
        *ควรย�ายช�วงเย็น*

SHU

SHU

70,000-
80,000

SHU

60,000-
70,000

SHU

หนอนเจาะสมอฝ�าย 
กัดกินไดทุกสวนของตน หนอนมีขนาดใหญ 

ตานทานตอยาฆาแมลง

หมั่นตรวจแปลง
และทำลาย

กลุ�มไข�หนอน
หร�อตัวหนอน

หนอนกระทู�ผัก 
ผีเสื้อออกไขเปนกลุม ฟกเปนตัวจะกัดกินผิวใบ

เมื่อหนอนโตขึ้นจะแยกกลุมออกกัดกินใบ 

ดอก และผลออน

หมั่นตรวจแปลง
ตรวจสอบ

ประชากรแมลง

ตัวเต็มวัยวางไขในดอกพริก เมื่อฟกเปนตัวหนอน 

จะกัดกินอยูภายในพริก เมื่อพริกเนาเสียรวงลงพื้น

ตัวหนอนจะออกจากผลพริกและเขาดักแดในดิน

รักษา
ความสะอาดแปลง 

เก็บผลพร�กที่มีอาการ
ออกจากแปลง เผา 

หร�อฝ�งทำลาย

แมลงวันพร�ก 

แมลงหว�่ขาวยาสูบ 

เพลี้ยอ�อนลูกท�อ

ไรขาว

เพลี้ยไฟ พร�ก

เทคโนโลยีการผลิต



ปุยคอก

ปุย

ยอดสนเข็ม 80  
ผลดิบสีเขียวเขม ผลสุกสีแดงสดผลชี้ขึ้น เนื้อแนน ทนตอโรคและแมลง  
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

ชอจ�นดา 80  
ออกผลเปนชอ ผลดิบสีเขียวเขม 
ผลสุกสีแดงเขม ผลชี้ขึ้น ทนตอโรค
และแมลง 
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

เปนพืชเศรษฐกิจและพืชวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย เปนพืชผักสำหรับปรุงอาหาร 

เปนสมุนไพรรักษาโรค และปจจ�บันเปนสวนประกอบในยาและเคร�่องสำอาง 
ปฏิทินการผลิตและการจัดการ “พร�ก”

*สายพันธุพริกเผ็ดจากการปรับปรุงพันธุโดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร และคณะ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

*สารแคปไซซินอยด (capsaicinoids) เปนสารใหความเผ็ดที่อยูในพริก มีหนวยวัดเปน สโควิลล (Scoville Heat Unit; SHU) 

•  ผสมวัสดุเพาะใหเขากัน (แกลบดิบ แกลบดำ  

    กากตะกอนหมอกรองน้ำตาล อัตรา 1:1:1)   

    หรือใชพีชมอส *ต�องเป�นแกลบเก�า*

•  ใสวัสดุเพาะลงในถาดเพาะ รดน้ำใหชุม  

    ใชไมเจาะหลุมลึกประมาณ 0.5 ซม.

•  หยอดเมล็ดที่มีราก 1 เมล็ดตอหลุม กลบบางๆ 

    แลวรดน้ำใหชุม คลุมดวยกระดาษหนังสือพิมพ 

    รดน้ำอีกครั้ง

•  ประมาณ 2 วัน เมล็ดจะงอกพนวัสดุเพาะ 

    เอาหนังสือพิมพออก

หยกเข�ยวมอดินแดง 
ผลสีแดงเขม เนื้อบาง กานยาว 
มีกลิ่นหอม

500,000 
SHU

อัคนีพิโรธ
ตนสูงใหญ ผลสีแดงสด
ปลูกในสภาพโรงเรือน

ทับทิมมอดินแดง
ผลสีแดงสด เนื้อหนา กานยาว
ทนทานตอโรคและแมลง  

>300,000
SHU

100,000

เรดซันอีสาน  
ผลยาว สีแดงเขม ทนทาน
ตอโรคและแมลง  
     > 1 กิโลกรัมตอตน

เพชรมอดินแดง
ผลสีแดงสด ทนทานตอโรค
และแมลง ปลูกในสภาพไรไดดี

เยลโลมูน
ผลสีเหลืองสม ทนทานตอโรค

200,000
SHU

>300,000
SHU

อุตสาหกรรม

ยา

หยกขาวมอดินแดง 
ผลสีแดงสด เนื้อบาง กานยาว 
มีกลิ่นหอม

พร�กสด

ทำซอส

พร�ก

สด-แหง

พร�ก

สด-แหง

พร�ก

แหง

เรดมูนอีสาน
ผลยาว สีแดงเขม ทนทาน
ตอโรคและแมลง  
     > 1 กิโลกรัมตอตน

หวยสีทนกาลพฤกษ 
ผลยาว สีแดงสด ทนตอโรค
และแมลง

หวยสีทนขามแกน 80  
ผลดิบสีเขียวเขม ผลสุกสีแดงสด 
ผลแนน ผลชี้ขึ้น ทนตอโรคและแมลง
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

    

หนุมเข�ยวตอง 80
ผลอวนหนา ผลออนสีเขียวสดใส 
ผลสุกสีสมแดง  
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

SHU
30,000 30,000

SHU

60,000

70,000SHU

100,000 
SHU

จ�นดานิล 80
ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดงเขม 
ผลชี้ขึ้น  
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

หนุมมอดินแดง
ผลดิบสีเขียวออน ผลสุกสีแดงสด 

SHU
80,000

50,000 60,000
SHU

SHU

SHU

พร�ก แมลงศัตรทูี่สำคัญ

หมั่นตรวจแปลง 
ตรวจสอบประชากรแมลง

ตัดแต�งแปลงให�โปร�ง สะอาด 
ฉีดพ�นสารเคมี

ได�สะดวก

ตัวออนจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบออนและยอดออนที่แตกใหม ใบมวนงอลง ผิวใบหนา แข็งเปราะ หลังใบมีสีน้ำตาลหรือ
เขียวเขม ถาทำลายยอด ยอดออนแตกเปนฝอยและชะงักการเจริญเติบโต ถาทำลายดอก กลีบดอกจะบิด ดอกแกร็น 
ถาทำลายผล ผิวดานเหมือนเปนโรคขี้กลาก ถารุนแรงตนอาจตาย

ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากใบออน ยอด 
ตาดอก ดอก ใบหรือยอดพริก ขอบใบ บิดงอมวนขึ้น 
ถาเกิดอาการกับดอก ดอกจะรวง ไมติดผล 

ระบาดมากในฤดูแลง ตัวออนและตัวเต็มวัย
ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ใบหงิกงอ เหี่ยวแหง ตนแคระแกร็น

ตัวออนและตัวเตมวัยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบออน ยอดออน ชอดอก จะถายมูลเปนน้ำหวาน
เกิดราดำ ตนพริกสังเคราะหแสงไดนอย การเจริญเติบโตของตนพริกชะงัก ดอกรวง 

เพลี้ยไฟพร�ก 

แมลงหว�่ขาวยาสูบ 

เพลี้ยอ�อน 

ไรขาว 

เพาะเมล็ด 

  ดูแลต�นกล�า 
  •  วางถาดเพาะในโรงเพาะกลาที่พลางแสงดวยสแลนสีดำ 50%  

  •  รดน้ำเชาและบาย *งดน้ำช�วงเย็น จะเกิดโรคง�าย*

  •  ใหปุยเมื่อตนกลางอกพนวัสดุปลูก *รดปุ�ยวันเว�นวัน และรดยากันเชื้อรา

         สัปดาห�ละครั้ง*

  •  พนยาปองกันกำจัดโรคและแมลงสลับกับน้ำสมควันไมทุก 5-7 วัน 

หลังย�ายปลูก

เตร�ยมแปลงย�ายปลูก
(ก�อนปลูก 7 วัน)

  •  คัดเมล็ดลีบและดำทิ้ง

  •  แชเมล็ดในน้ำอุน 30 นาที 

  •  หอเมล็ดดวยผาขาวสะอาด

     (ทิ้งไว 3-7 วัน รากเริ่มงอก

     เปนตุมสีขาวเล็กๆ)

1 เมล็ดต�อหลุม

คัดเมล็ด แช�น้ำอุ�น รากงอก

ปุย
ปุย

3-7 วัน

2 วัน

บ�มเมล็ด

   เตร�ยมแปลง 
  •  ไถดะและไถแปรตากดินอยางนอย

      14 วัน ใสปุยคอก 2-3 ตัน/ไร

  •  ไถพรวนและขึ้นแปลง 

      โดยมีรองระบายน้ำระหวางแปลง

  •  รดน้ำใหชุม

   ให�ปุ�ย 3 ระยะ
  •  เจริญเติบโต ชวง 15-45 วัน

  •  ติดดอก-ติดผล ชวง 46-90 วัน

  •  ติดผล-เก็บเกี่ยว ชวง 90-120 วัน

   ตัดแต�งทำค�าง 
*ลดการแพร�ระบาดโรคและแมลงได�มาก* 

  •  ตัดกิ่งลางกอนที่จะแตกงามและเด็ดดอก 

     งามที่ 1-4 ออกใหหมด

  •  ใชไมไผทำคาง 2 ฝง ยึดหางกัน 3 เมตร 

     แลวขึงตาขายใหตึง

   ป�องกันกำจัดโรคและแมลง
  •  ฉีดพนสารเคมีสลับกับสารสกัดพริกขา

      ในระยะตนกลา เจริญเติบโต ออกดอก และติดผล 

ระยะต�นกล�า
(ก�อนย�ายปลูก 35 วัน)

  ย�ายปลูก 
  •  ระยะปลูก 50x60 ซม.

  •  ยายปลูกหลุมละ 1 ตน 
        *ควรย�ายช�วงเย็น*

SHU

SHU

70,000-
80,000

SHU

60,000-
70,000

SHU

หนอนเจาะสมอฝ�าย 
กัดกินไดทุกสวนของตน หนอนมีขนาดใหญ 

ตานทานตอยาฆาแมลง

หมั่นตรวจแปลง
และทำลาย

กลุ�มไข�หนอน
หร�อตัวหนอน

หนอนกระทู�ผัก 
ผีเสื้อออกไขเปนกลุม ฟกเปนตัวจะกัดกินผิวใบ

เมื่อหนอนโตขึ้นจะแยกกลุมออกกัดกินใบ 

ดอก และผลออน

หมั่นตรวจแปลง
ตรวจสอบ

ประชากรแมลง

ตัวเต็มวัยวางไขในดอกพริก เมื่อฟกเปนตัวหนอน 

จะกัดกินอยูภายในพริก เมื่อพริกเนาเสียรวงลงพื้น

ตัวหนอนจะออกจากผลพริกและเขาดักแดในดิน

รักษา
ความสะอาดแปลง 

เก็บผลพร�กที่มีอาการ
ออกจากแปลง เผา 

หร�อฝ�งทำลาย

แมลงวันพร�ก 

แมลงหว�่ขาวยาสูบ 

เพลี้ยอ�อนลูกท�อ

ไรขาว

เพลี้ยไฟ พร�ก
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  •

  •

  •

  •

  •

SHU

SHU

SHU

SHU

 ฉีดพนสารเคมีปโตเลียมออยส กำมะถันผง อะบาเม็กติน
ฟโพรนิล
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  •

  •

  •

  •

SHU

SHU

SHU

SHU

ใชสารเคมีกำจัด เชน คารบาริล (เซฟวิน 85) ฟโปรนิล

ฉีดพนดวยเชื้อราบิวเวอเรีย พืชสมุนไพร เเละใชสารเคมี
อิมิดาคลอพริด คารโบซัลเเฟน หรือฟโปรนิล

เทคโนโลยีการผลิต



เชื้อรา

โรคกุงแหง

โรคยอดไหม

โรคจุดตากบ

โรคราแปง 

โรคเนาคอดิน

โรคราเม็ดผักกาด 

โรคโคนและรากเนา 

โรคใบจุดแบคทีเรีย

โรคเหี่ยวเขียว 

แบคทีเร�ย

ไวรัส

เลือกเมล็ดพันธุที่สะอาด ปลอดโรค ตัดแตงทรงพุมใหโปรงโลง ควบคุมความชื้นในแปลง เก็บผลพริกที่เปนโรค
ออกจากแปลง

ตรวจแปลงสม่ำเสมอ ฉีดสารเคมีปองกันเมื่อพบการระบาดของโรค กำจัดใบรวงในแปลงทันที กำจัดวัชพืช 
ในแปลงและรอบแปลง

เลือกกลาที่ไมมีอาการของโรคกอนยายปลูก หมั่นสำรวจแปลง ถาเริ่มมีอาการ ฉีดพนสารเคมีปองกันทันที
งดใหน้ำระบบสปริงเกิล ทำความสะอาดแปลงปลูกสม่ำเสมอ

คลุกเมล็ดดวยยาปองกันเชื้อรา เลี่ยงเพาะกลาในแปลง ทำความสะอาดถาดเพาะ กอนนำถาดมาใชใหม
ตากแดดหรืออบนึ่งวัสดุเพาะกลา พบการเกิดโรคใหถอนทิ้ง ใชเคมีราดตนหรือถาดตนกลา

เลี่ยงปลูกในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรค ใชปุยอินทรียชวยเพิ่มศัตรูธรรมชาติในดิน กำจัดพืชที่เปนโรค 
จากแปลงและไถกลบลึกไมนอยกวา 30 ซม. งดใหน้ำตามรอง ใชพลาสติกคลุมแปลงแทนฟางขาว ปลูกพืช 
หมุนเวียนอยางนอย 2 ป เชน ขาวโพด หรือพืชกินใบ

ปองกันการขังของน้ำในแปลง เล่ียงการใหน้ำตามรอง เพาะกลาในวัสดุหรือพ้ืนท่ีปลอดโรค หม่ันทำความสะอาด 
เคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร กำจัดและเผาทำลายตนท่ีเปนโรคปลูกพืชหมุนเวียน เชน ขาวโพด ถ่ัว ใชปุยหมัก
ปุยคอกปรับสภาพความเปนกรด-ดางของดิน และเพิ่มศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูก ใชพันธุตานทาน

ใชเมล็ดพันธุจากแหลงที่นาเชื่อถือ ใชพันธุตานทานโรค จัดระยะปลูกใหเหมาะสม งดใหน้ำระบบสปริงเกิล
ติดตอกัน 5 วัน ทำความสะอาดอุปกรณการเกษตร

เลี่ยงพื้นที่ที่มีประวัติการเกิดโรค กำจัดตนที่เปนโรคและเผาทำลายทิ้ง เลี่ยงใหน้ำตามรอง ปลูกพืชหมุนเวียน
3-5 ป ทำความสะอาดอุปกรณการเกษตร

กำจัดแมลงหวี่ขาวที่เปนพาหะของโรค ทำความสะอาดแปลงใหโปรง กำจัดวัชพืชที่เปนแหลงอาศัยของแมลงหวี่ขาว ตนกลา 
ควรอยูในโรงเรือนที่กางมุง ใชวัสดุคลุมแปลงที่สะทอนแสงสีเทาหรือดำ ปลูกพืชเปนแนวปองกันรอบแปลงพริก เชน ขาวโพด

ใชแกลบเปนวัสดุเพาะกลาไมแนนเกินไป เลี่ยงปลูกในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรค/พนยาปองกันเชื้อรา 
กอนปลูก 2-3 วันกำจัดวัชพืชรอบแปลง ลดความช้ืนในแปลงปลูก งดใหน้ำระบบสปริงเกิล งดเดินแปลงหลังฝนตก 

โรคใบหงิกเหลือง โรคไวรัสใบดาง โรคไวรัสเสนใบดางประพริก โรคไวรัสใบจุดวงแหวน 

ปลูกปลูกปลูก

ใบจ�ดแบคทีเร�ย

พริก
ซ้ีด แซบซ้ีด แซบซ้ีด แซบซ้ีด แซบใหให

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7004 สายดวน สท. 096 996 4100

อีเมล agritec@nstda.or.th www.nstda.or.th/agritec 

ข�อมูลโดย
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค�เสถียร และคณะ

มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

มีจุดฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเขมที่ทองใบ
กลางแผลมีรูโหว ขอบแผลสีเหลือง 

กุ�งแห�ง
ผลยุบเปนวงตุมสีน้ำตาล/ดำ

กระจายทั่ว

ใบมีแผลกลมขอบเรียบ
สีน้ำตาลปนเทา/น้ำตาลเขม 

กลางแผลมีจุดสีขาว

ยอดพริกไหมเนาเปนสีน้ำตาล
มีเสนใยปกคลุม

ใบมวนงอ บิดเบี้ยว มีสีเหลือง ขาวซีด

ใบยอดเรียวเล็ก ผิดรูป ใบแกและใบยอด 
มีรอยดางวงแหวนกระจายตามเนื้อใบ

ไวรัสเส�นด�างประพร�ก
เสนใบเขียวเขมเปนแนวแคบ ใบหยัก
เปนคลื่น ตนแคระแกร็น กานใบ-ลำตน
มีรอยเขียวช้ำน้ำ

ไวรัสใบจ�ดวงแหวน

ผลสีขาวคลุมใบลาง หลังใบมีรอยสีเหลือง

ตนเหี่ยว มีเสนใยขาว
เม็ดสีขาวขุน/น้ำตาลที่โคนตน

รอยช้ำ เสนใยขาวที่โคนตน ตนกลาเหี่ยวพับ 

ตนคอยๆ เหี่ยว มีแถบสีน้ำตาล
จากโคนตนถึงยอด ปลายรากดำ

จ�ดตากบ

ยอดไหม� ใบหง�กเหลือง

ไวรัสใบด�าง

ใบบิดเบี้ยวหรือมีปนเหลือง
มีจุดวงแหวนทั้งใบ 

โคนและรากเน�า

เน�าคอดิน

ราแป�ง

โรคของพร�ก

เหี่ยวเข�ยว
ตนยังเขียวสดแตลำตนเหี่ยวเฉียบพลัน 

ทอลำเลี้ยงภายในตน เปนสีน้ำตาล 

มีน้ำสีขาวขุนไหลออกจากลำตนที่ตัดแชน้ำ

ราเม็ดผักกาด
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เลือกเมล�ดพัน�ุที่สะอาด ปลอดโรค ตัด�ตงทรงพุมใหโปรงโลง ควบคุมความชื้นใน�ปลง เก�บ�ลพริกที่เป�นโรค
ออกจาก�ปลง

ตรวจ�ปลงสม่ำเสมอ ฉีดสารเคมีปองกันเมื่อพบการระบาดของโรค กำจัดใบรวงใน�ปลงทันที กำจัดวัชพืช 
ใน�ปลง�ละรอบ�ปลง

เลือกกลาที่ไมมีอาการของโรคกอนยายปลูก หมั่นสำรวจ�ปลง ถาเริ่มมีอาการ ฉีดพนสารเคมีปองกันทันที
งดใหน้ำระบบสปริงเกิล ทำความสะอาด�ปลงปลูกสม่ำเสมอ

คลุกเมล�ดดวยยาปองกันเชื้อรา เลี่ยงเพาะกลาใน�ปลง ทำความสะอาดถาดเพาะ กอนนำถาดมาใชใหม
ตาก�ดดหรืออบน�่งวัสดุเพาะกลา พบการเกิดโรคใหถอนทิ้ง ใชเคมีราดตนหรือถาดตนกลา

เลี่ยงปลูกในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรค ใชปุ�ยอินทรียชวยเพิ่ม�ัตรู�รรมชาติในดิน กำจัดพืชที่เป�นโรค 
จาก�ปลง�ละไถกลบล�กไมนอยกวา �0 ซม� งดใหน้ำตามรอง ใชพลาสติกคลุม�ปลง�ทนฟางขาว ปลูกพืช 
หมุนเวียนอยางนอย � ป� เชน ขาวโพด หรือพืชกินใบ

ปองกันการขังของน้ำใน�ปลง เล่ียงการใหน้ำตามรอง เพาะกลาในวัสดุหรือพ้ืนท่ีปลอดโรค หม่ันทำความสะอาด 
เคร่ืองมือ�ละอุปกร�การเก�ตร กำจัด�ละเ�าทำลายตนท่ีเป�นโรคปลูกพืชหมุนเวียน เชน ขาวโพด ถ่ัว ใชปุ�ยหมัก
ปุ�ยคอกปรับส�าพความเป�นกรด-ดางของดิน �ละเพิ่ม�ัตรู�รรมชาติใน�ปลงปลูก ใชพัน�ุตานทาน

ใชเมล�ดพัน�ุจาก�หลงที่นาเชื่อถือ ใชพัน�ุตานทานโรค จัดระยะปลูกใหเหมาะสม งดใหน้ำระบบสปริงเกิล
ติดตอกัน � วัน ทำความสะอาดอุปกร�การเก�ตร

เลี่ยงพื้นที่ที่มีประวัติการเกิดโรค กำจัดตนที่เป�นโรค�ละเ�าทำลายทิ้ง เลี่ยงใหน้ำตามรอง ปลูกพืชหมุนเวียน
�-� ป� ทำความสะอาดอุปกร�การเก�ตร

กำจัด�มลงหวี่ขาวที่เป�นพาหะของโรค ทำความสะอาด�ปลงใหโปรง กำจัดวัชพืชที่เป�น�หลงอา�ัยของ�มลงหวี่ขาว ตนกลา 
ควรอยูในโรงเรือนที่กางมุง ใชวัสดุคลุม�ปลงที่สะทอน�สงสีเทาหรือดำ ปลูกพืชเป�น�นวปองกันรอบ�ปลงพริก เชน ขาวโพด

ใช�กลบเป�นวัสดุเพาะกลาไม�นนเกินไป เลี่ยงปลูกในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรค�พนยาปองกันเชื้อรา 
กอนปลูก �-� วันกำจัดวัชพืชรอบ�ปลง ลดความช้ืนใน�ปลงปลูก งดใหน้ำระบบสปริงเกิล งดเดิน�ปลงหลัง�นตก 

111 อุทยานวิทยา�าสตรประเท�ไทย ถ�พหลโย�ิน ต�คลองหน�่ง อ�คลองหลวง จ�ปทุม�านี 1�1�0

โทร�ัพท 0 ���� 7000 โทรสาร 0 ���� 700� สายดวน สท� 0�� ��� �100

อีเมล ������������������� �����������������������

มีจุดฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเขมที่ทองใบ
กลาง��ลมีรูโหว ขอบ��ลสีเหลือง 

�ลยุบเป�นวงตุมสีน้ำตาล�ดำ
กระจายทั่ว

ใบมี��ลกลมขอบเรียบ
สีน้ำตาลปนเทา�น้ำตาลเขม 

กลาง��ลมีจุดสีขาว

ยอดพริกไหมเนาเป�นสีน้ำตาล
มีเสนใยปกคลุม

ใบมวนงอ บิดเบี้ยว มีสีเหลือง ขาวซีด

ใบยอดเรียวเล�ก �ิดรูป ใบ�ก�ละใบยอด 
มีรอยดางวง�หวนกระจายตามเนื้อใบ

เสนใบเขียวเขมเป�น�นว�คบ ใบหยัก
เป�นคลื่น ตน�คระ�กร�น กานใบ-ลำตน
มีรอยเขียวช้ำน้ำ

�ลสีขาวคลุมใบลาง หลังใบมีรอยสีเหลือง

ตนเหี่ยว มีเสนใยขาว
เม�ดสีขาวขุน�น้ำตาลที่โคนตน

รอยช้ำ เสนใยขาวที่โคนตน ตนกลาเหี่ยวพับ 

ตนคอย� เหี่ยว มี�ถบสีน้ำตาล
จากโคนตนถ�งยอด ปลายรากดำ

ใบบิดเบี้ยวหรือมีป��นเหลือง
มีจุดวง�หวนทั้งใบ 

ตนยังเขียวสด�ตลำตนเหี่ยวเฉียบพลัน 

ทอลำเลี้ยง�ายในตน เป�นสีน้ำตาล 

มีน้ำสีขาวขุนไหลออกจากลำตนที่ตัด�ชน้ำ

ใชสารเคมีปองกันกำจัดเชื้อรา เชน คารเบนดาซิม เเมนโคเซบ เบนโมนิล ทุก 7-10 วัน

พนสารเคมีปองกัน เชน เบนโนมิล คารเบนดาซิม

ใชสารเคมีปองกันโรค เชน คารเบนดาซิม

(ยังไมมีสารเคมีปองกัน กำจัดโรค)

ใชสารเคมีกลุมคอปเปอรไฮดรอกไซด

ใชสารเคมีกำจัดเเมลง เชน ไซเปอรเมทริน คารบาริล ปโตเลียมออยส คอนฟดอร อาบาเมคติน ฟโพรนิล

เลือกกลาที่ไมมีอาการของโรคกอนยายปลูก หมั่นสำรวจเเปลง ถาเริ่มมีอาการ ฉีดพนสารเคมีบอรโดมิกเจอร

ปองกันทันที งดใหน้ำระบบสริงเกิล ทำความสะอาดเเปลงปลูกสม่ำเสมอ

เทคโนโลยีการผลิต



ปองกันกำจัด

เกิดจากเชื้อรา Alternaria spp. มีแผล 
ขนาดเทาหัวเข ็มหมุด-เมล็ดถ ั ่วแดง 
เปนวงซอนกันอยูบนใบ กิ่งและลำตน 
มีจุดสีน้ำตาลเขม กระจายทั่วไป ดอก 
กานดอก และขั้วผลไหมแหงลามจนถึง 
กลีบเลี้ยง ไหลผลมีวงและผงสีดำคลุม

• กำจัดซากพืชในแปลงใหหมด  เมื่อ  
 สิ้นฤดูกาลปลูก
• ตัดแตงกิ่งและใบลางใหระบาย   
 อากาศไดดี
• งดใหน้ำแบบสปริงเกอร
• พนสารเคมีปองกัน ไดแก คลอโรทาโรนิล 

แมนโคเซบ หรือไอโพรไดโอน

โรคใบจ�ด-ไหม� (Early blight) 

เกิดจากเชื้อรามากกวา 1 ชนิด (Pythium spp., Rhizoctonia spp. หรือ 
Phytophthora spp.) โดยจะสงผลใหเมล็ดเนากอนงอกหรือเนาตาย 
กอนพนดิน ในระยะตนโตจะเกิดแผลทั้งใบ กิ่ง และลำตน หากเกิดการ 
เขาทำลายบริเวณโคนตนจะทำใหตนหักพับท่ีระดับผิวดินหรือเห่ียวเฉาตาย

• ชวงเตรียมแปลงยอยดินใหละเอียด ใหดินถูกแดดจัดนานพอสมควร 
กอนหวานเมล็ด

• ปรับดินดวยปูนขาวอัตรา 200-400 กก./ไร ปุยอินทรีย 2-4 ตัน/ไร
• แปลงกลาควรระบายน้ำไดดีและไมรดน้ำมากเกินไป 
• ไมเพาะกลาแนนเกินไป

ปองกันกำจัด

โรครากและโคนเน�า

เชื้อรา

โรคใบจุด-ไหม 
(Early blight) 

โรคใบหงิก
เหลือง โรคเหี่ยวเขียว

โรคกลา
เนาตายโรคผลเนา

สีดำ

น้ำหนัก

โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุมะเขือเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร 

และคณะ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

พัฒนาสายพันธุมะเขือเทศ และเผยแพรพันธุดีกวา 30 สายพันธุสูเกษตรกร หนวยงานภาครัฐและเอกชน

“มะเขือเทศ” เปนพืชผักสำคัญที่บริโภคกันมากทั่วโลก 

ท้ังรับประทานสดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลากหลาย มะเขือเทศ 

มีสารสำคัญที ่เปนประโยชนตอสุขภาพ ไมวาจะเปนวิตามินเอ 

วิตามินซ ี โพแทสเซียม เบตาแคโรทีน และไลโคพีน นอกจากนี้ 

มะเขือเทศเปนอีกชนิดพืชผักที่สรางรายไดใหเกษตรกร ทั้งผลิต 

สูตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม และผลิตเมล็ดพันธุ

âÃ¤·ÕèÊÓ¤ÑÞã¹ÁÐà¢×Íà·È

ขอมูลโดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร และคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลิตโดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7004 สายดวน สท. 096 996 4100   อีเมล agritec@nstda.or.th www.nstda.or.th/agritec  

พันธุเลื้อย ผลสุกสีสม

4 กรัม/ผล   1 กก./ตน

8-10%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

• วางไขเปนฟองเดี่ยวตามสวนออนของพืช เชน   
 ใบ กานใบ 
• หนอนจะกัดกินทำลายภายในผล

ป�องกันกำจัด
• เก็บกลุมไขและตัวหนอนทำลาย
• ไถพรวนพลิกและตากหนาดินเพื่อกำจัดดักแด

ออเรนจ มข.

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล

13 กรัม/ผล   2 กก./ตน

10%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล

4 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

10%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง

6 กรัม/ผล   2 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง

7 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

7-8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล

9 กรัม/ผล   1.5 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีแดง

7 กรัม/ผล   2 กก./ตน

10%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีแดงเขม

9 กรัม/ผล   2 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง

7 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

12%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล

7 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

บริกซ (Brix) คือหนวยที่ใชบอกความเขมขนของของแข็ง
ที่ละลายในสารละลายเปนเปอรเซนตน้ำหนักตอน้ำหนัก

นิลมณี

ชายนี่ ควีน

มณีทับทิม

น้ำบุษย

เชอรี่แพร

โกลเดนปริ้นเซส

เชอรี่พลัม

เรดเลดี้

แบล็คเลดี้

ปองกันกำจัด

เริ่มเหี่ยวที่ใบบางสวนของพืช

และเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว

• เมื่อพบโรคใหถอนออกและ
 เผาทำลาย 
• ใหดินบริเวณที่เปนโรคถูกแดดจัด
 นานพอสมควร 
• ไมควรใหน้ำดวยวิธีปลอยน้ำไหล
 ตามรอง

เชื้อไวรัส

โรคใบหง�กเหลือง
(Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV))

ใบยอดหงิกเหลือง มวนงอ ใบขนาดเล็กลง ยอดเปนพุม 

ตนแคระแกร็น โรคนี้ถายทอดไดโดยวิธีทาบกิ่งและมี 

แมลงหวี่ขาวเปนพาหะ

• กำจัดแมลงหวี่ขาว ซึ่งเปนพาหะนำโรค

• ปองกันมะเขือเทศไมใหเปนโรคกอนอายุ 60 วัน 

ปองกันกำจัด

เชื้อแบคทีเร�ย

อาการขาดธาตุอาหาร

เนื่องจากขาดธาตุแคลเซียมเริ่มเปนจุดสีน้ำตาลที่ปลายผลและขยายใหญขึ้น สีของแผลเปลี่ยนเปนสีดำ

อาการผลเน�าสีดำหร�อโรคผลเน�าดำ (Blossom end rot)

โรคเหี่ยวเข�ยว (Bacterial wilt)

• ใหน้ำสม่ำเสมอและไมมาก/นอยเกินไป   • ใหปุยไนโตรเจนพอสมควร   •  เพิ่มธาตุแคลเซียมโดยพนทางใบ

ปองกันกำจัด

ÁÐà¢×Íà·È
ÃÒªÔ¹ÕáË‹§¾×ª¼Ñ¡

¾Ñ¹¸Ø�¢Í§ÁÐà¢×Íà·È

19



ปุย
คอ

ก

•  วางถาดเพาะในโรงเพาะกลาที่พลางแสงดวยสแลนสีดำ 50%  

•  รดน้ำเชาและบาย *งดน้ำช�วงเย็น เพราะจะทำให�เกิดโรคง�าย*

•  ใหปุยเมื่อตนกลางอกพนวัสดุปลูก *รดปุ�ยวันเว�นวัน และรดสารเคมีป�องกันเชื้อราสัปดาห�ละครั้ง*

¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
“ÁÐà¢×Íà·È”

áÁÅ§ÈÑµÃÙ
¢Í§ÁÐà¢×Íà·È

• วางไขเปนฟองเดี่ยวตามสวนออนของพืช เชน   
 ใบ กานใบ 
• หนอนจะกัดกินทำลายภายในผล

ป�องกันกำจัด
• เก็บกลุมไขและตัวหนอนทำลาย
• ไถพรวนพลิกและตากหนาดินเพื่อกำจัดดักแด

•  คัดเมล็ดลีบ ดำ หรือไมสมบูรณทิ้ง

•  นำเมล็ดใสถุงตาขาย/ผาขาวบาง แลวนำไปแช

    ดวยโซเดียมไฮเปอรคลอไรด (ไฮเตอร) 5% 

    (น้ำ 95 สวน : ไฮเตอร 5 สวน) ประมาณ 5 นาที  

•  ลางดวยน้ำไหลผาน 25-30 นาที หรือจนหมด

    กลิ่นโซเดียมไฮเปอรคลอไรด (ไฮเตอร)

•  วางลงบนกระดาษเพาะหรือหอดวยผาชุบน้ำบิดหมาด

    ที่ผสมสารเคมีปองกันเชื้อรา หมั่นพรมน้ำไมใหแหง

•  เมล็ดจะเริ่มแตกตุมราก 3-5 วัน แลวจึงยายลงถาดหลุมเปนลำดับตอไป 

บ�มเมล็ด

ดูแลต�นกล�า 

• ผสมวัสดุเพาะใหเขากัน (แกลบดิบ แกลบดำ กากตะกอนหมอกรองน้ำตาล

 ขุยมะพราว อัตรา 2:1:1:0.5) หรือใชพีชมอส 
 *ควรใช�วัสดุเก�า นำมากองในที่โล�ง 1 ป� ก�อนผสม*

•  ใสวัสดุเพาะลงในถาดเพาะ รดน้ำใหชุม ใชไมเจาะหลุมลึกประมาณ 0.5 ซม.

•  หยอดเมล็ดที่แตกตุมมีรากสีขาว 1 เมล็ดตอหลุม กลบบางๆ แลวรดน้ำใหชุม 

 คลุมดวยกระดาษหนังสือพิมพ รดน้ำอีกครั้ง

•  ประมาณ 2 วัน เมล็ดจะงอกพนวัสดุเพาะ เอาหนังสือพิมพออก

• ไถดะและไถแปรตากดินอยางนอย 14 วัน

   ใสปุยคอก 2-3 ตัน/ไร

• ไถพรวนและขึ้นแปลง โดยมีรองระบายน้ำ

   ระหวางแปลง

• รดน้ำใหชุม

•  ยายปลูก *ควรย�ายปลูกช�วงเย็น*

       •  ระยะปลูก 40x50 ซม.

              •  ยายปลูกหลุมละ 1 ตน 

1 เมล็ดต�อหลุม

2 วัน

รากงอก
3-5 วันคัดเมล็ด

น้ำ 95 ส�วน : ไฮเตอร� 5 ส�วน

แช�ไฮเตอร� 5% 
ประมาณ 5 นาที  

ระยะตนกลา

เตร�ยมแปลง 

ย�ายปลูก 

ระยะตนกลาระยะตนกลา

เตรียมแปลงยายปลูกเตรียมแปลงยายปลูก

เพาะเมล็ด

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ปุยเกล็ด

30 20 10
อาหาร
เสริม

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ปุยเกล็ด

10 52 17
อาหาร
เสริม

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ปุยเกล็ด

9 27 34
อาหาร
เสริม

อายุ 1-7 วัน อายุ 8-14 วัน อายุ 15-21 วัน 

•  พนยาปองกันกำจัดโรคและแมลง

    สลับกับน้ำสมควันไม ทุก 5-7 วัน 

ปุย
13 13 21

หลังยายปลูกหลังยายปลูก

ให�ปุ�ย 3 ระยะ

* ในช�วงระยะติดผล ควรฉีดพ�นปุ�ยธาตุอาหารรองแคลเซียมและโบรอน เพ�่อป�องกันอาการผลก�นเน�า

ระยะเจร�ญเติบโต
ช�วง 0-39 วันหลังย�ายปลูก 

ระยะติดดอก-ติดผล
ช�วง 40-59 วันหลังย�ายปลูก

ระยะติดผล-เก็บเกี่ยว
ช�วง 60-90 วันหลังย�ายปลูก25 กิโลกรัม/ไร�

ทุก 15 วัน

ตัดแต�งทำค�าง *เพ�่อลดการแพร�ระบาดโรคและแมลง

• เริ่มทำคางหลังยายปลูกมะเขือเทศไดประมาณ 1-2 สัปดาห 

• ใชไมไผทำคาง 2 ฝง ยึดหางกัน 3 เมตร ใชเชือกไนลอนยึดประมาณ 2-3 ชั้น จากนั้น

 ใชเชือกปานมัดยึดจากบนลงลางเปนเสนตรง เพื่อใหมะเขือเทศเลื้อยไปกับเชือกได

• ตัดหรือเด็ดตาขาง กิ่งแขนงดานลางออกใหหมด รวมทั้งเด็ดดอกชอแรกออก

 - การตัดแตงกิ่งพันธุพุมหรือกึ่งเลื้อย เริ่มไวกิ่งที่อยูใตดอกชอแรกขึ้นไป กิ่งดานลาง

  ตัดออกใหหมด โดยไมตองเด็ดตาขางดานบน ปลอยใหมีการเจริญตามปกติ

 - การตัดแตงกิ่งพันธุเลื ้อย เหลือกิ่งไว 2 กิ่ง คือ กิ่งหลัก (กิ่งที่ติดดอกชอแรก) 

  และก่ิงท่ีอยูตำแหนงใตดอกชอแรก รักษา 2 ก่ิงหลักไวตลอด โดยทยอยตัดก่ิงแขนง  

  ออกจนสิ้นสุดการใหผลผลิต 

• ตัดแตงใบดานลางที่แกหรือเปนโรคออก เพื่อใหมีการระบายอากาศไดดี และไมแพร

 กระจายเชื้อ

• การตัดแตงชอผลเพื่อใหผลผลิตของมะเขือเทศมีคุณภาพดีและสม่ำเสมอ โดยมะเขือเทศ

 รับประทานสดผลใหญ จะไวผลตอชอประมาณ 4-6 ผล สำหรับมะเขือเทศรับประทานสด

 ผลเล็ก จะไวผลตอชอประมาณ 8-12 ผล ขึ้นกับพันธุ

• ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและ  
 ยอดออนของพืช 
• เกิดจุดสีเหลืองบนใบพืช ใบพืชหงิกงอ   
 ขอบใบมวนลง ดานลาง ตนแคระแกร็น   
 และเหี่ยว

ป�องกันกำจัด
• ใชกับดักกาวเหนียว 
• ฉีดพนดวยเชื้อราบิวเวอเรีย/พืชสมุนไพร
• ใชสารเคมีกำจัดแมลง เชน อิมิดาคลอพริด    
 คารโบซัลแฟน หรือฟโปรนิล 

áÁÅ§ËÇÕè¢ÒÇÂÒÊÙº
(Bemisia tabaci Gennadius)

Ë¹Í¹à̈ ÒÐÊÁÍ½‡ÒÂ
(Helicoverpa armigera Hubner)

เทคโนโลยีการผลิต



ปุย
คอ

ก

•  วางถาดเพาะในโรงเพาะกลาที่พลางแสงดวยสแลนสีดำ 50%  

•  รดน้ำเชาและบาย *งดน้ำช�วงเย็น เพราะจะทำให�เกิดโรคง�าย*

•  ใหปุยเมื่อตนกลางอกพนวัสดุปลูก *รดปุ�ยวันเว�นวัน และรดสารเคมีป�องกันเชื้อราสัปดาห�ละครั้ง*

¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
“ÁÐà¢×Íà·È”

áÁÅ§ÈÑµÃÙ
¢Í§ÁÐà¢×Íà·È

• วางไขเปนฟองเดี่ยวตามสวนออนของพืช เชน   
 ใบ กานใบ 
• หนอนจะกัดกินทำลายภายในผล

ป�องกันกำจัด
• เก็บกลุมไขและตัวหนอนทำลาย
• ไถพรวนพลิกและตากหนาดินเพื่อกำจัดดักแด

•  คัดเมล็ดลีบ ดำ หรือไมสมบูรณทิ้ง

•  นำเมล็ดใสถุงตาขาย/ผาขาวบาง แลวนำไปแช

    ดวยโซเดียมไฮเปอรคลอไรด (ไฮเตอร) 5% 

    (น้ำ 95 สวน : ไฮเตอร 5 สวน) ประมาณ 5 นาที  

•  ลางดวยน้ำไหลผาน 25-30 นาที หรือจนหมด

    กลิ่นโซเดียมไฮเปอรคลอไรด (ไฮเตอร)

•  วางลงบนกระดาษเพาะหรือหอดวยผาชุบน้ำบิดหมาด

    ที่ผสมสารเคมีปองกันเชื้อรา หมั่นพรมน้ำไมใหแหง

•  เมล็ดจะเริ่มแตกตุมราก 3-5 วัน แลวจึงยายลงถาดหลุมเปนลำดับตอไป 

บ�มเมล็ด

ดูแลต�นกล�า 

• ผสมวัสดุเพาะใหเขากัน (แกลบดิบ แกลบดำ กากตะกอนหมอกรองน้ำตาล

 ขุยมะพราว อัตรา 2:1:1:0.5) หรือใชพีชมอส 
 *ควรใช�วัสดุเก�า นำมากองในที่โล�ง 1 ป� ก�อนผสม*

•  ใสวัสดุเพาะลงในถาดเพาะ รดน้ำใหชุม ใชไมเจาะหลุมลึกประมาณ 0.5 ซม.

•  หยอดเมล็ดที่แตกตุมมีรากสีขาว 1 เมล็ดตอหลุม กลบบางๆ แลวรดน้ำใหชุม 

 คลุมดวยกระดาษหนังสือพิมพ รดน้ำอีกครั้ง

•  ประมาณ 2 วัน เมล็ดจะงอกพนวัสดุเพาะ เอาหนังสือพิมพออก

• ไถดะและไถแปรตากดินอยางนอย 14 วัน

   ใสปุยคอก 2-3 ตัน/ไร

• ไถพรวนและขึ้นแปลง โดยมีรองระบายน้ำ

   ระหวางแปลง

• รดน้ำใหชุม

•  ยายปลูก *ควรย�ายปลูกช�วงเย็น*

       •  ระยะปลูก 40x50 ซม.

              •  ยายปลูกหลุมละ 1 ตน 

1 เมล็ดต�อหลุม

2 วัน

รากงอก
3-5 วันคัดเมล็ด

น้ำ 95 ส�วน : ไฮเตอร� 5 ส�วน

แช�ไฮเตอร� 5% 
ประมาณ 5 นาที  

ระยะตนกลา

เตร�ยมแปลง 

ย�ายปลูก 

ระยะตนกลาระยะตนกลา

เตรียมแปลงยายปลูกเตรียมแปลงยายปลูก

เพาะเมล็ด

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ปุยเกล็ด

30 20 10
อาหาร
เสริม

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ปุยเกล็ด

10 52 17
อาหาร
เสริม

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ปุยเกล็ด

9 27 34
อาหาร
เสริม

อายุ 1-7 วัน อายุ 8-14 วัน อายุ 15-21 วัน 

•  พนยาปองกันกำจัดโรคและแมลง

    สลับกับน้ำสมควันไม ทุก 5-7 วัน 

ปุย
13 13 21

หลังยายปลูกหลังยายปลูก

ให�ปุ�ย 3 ระยะ

* ในช�วงระยะติดผล ควรฉีดพ�นปุ�ยธาตุอาหารรองแคลเซียมและโบรอน เพ�่อป�องกันอาการผลก�นเน�า

ระยะเจร�ญเติบโต
ช�วง 0-39 วันหลังย�ายปลูก 

ระยะติดดอก-ติดผล
ช�วง 40-59 วันหลังย�ายปลูก

ระยะติดผล-เก็บเกี่ยว
ช�วง 60-90 วันหลังย�ายปลูก25 กิโลกรัม/ไร�

ทุก 15 วัน

ตัดแต�งทำค�าง *เพ�่อลดการแพร�ระบาดโรคและแมลง

• เริ่มทำคางหลังยายปลูกมะเขือเทศไดประมาณ 1-2 สัปดาห 

• ใชไมไผทำคาง 2 ฝง ยึดหางกัน 3 เมตร ใชเชือกไนลอนยึดประมาณ 2-3 ชั้น จากนั้น

 ใชเชือกปานมัดยึดจากบนลงลางเปนเสนตรง เพื่อใหมะเขือเทศเลื้อยไปกับเชือกได

• ตัดหรือเด็ดตาขาง กิ่งแขนงดานลางออกใหหมด รวมทั้งเด็ดดอกชอแรกออก

 - การตัดแตงกิ่งพันธุพุมหรือกึ่งเลื้อย เริ่มไวกิ่งที่อยูใตดอกชอแรกขึ้นไป กิ่งดานลาง

  ตัดออกใหหมด โดยไมตองเด็ดตาขางดานบน ปลอยใหมีการเจริญตามปกติ

 - การตัดแตงกิ่งพันธุเลื ้อย เหลือกิ่งไว 2 กิ่ง คือ กิ่งหลัก (กิ่งที่ติดดอกชอแรก) 

  และก่ิงท่ีอยูตำแหนงใตดอกชอแรก รักษา 2 ก่ิงหลักไวตลอด โดยทยอยตัดก่ิงแขนง  

  ออกจนสิ้นสุดการใหผลผลิต 

• ตัดแตงใบดานลางที่แกหรือเปนโรคออก เพื่อใหมีการระบายอากาศไดดี และไมแพร

 กระจายเชื้อ

• การตัดแตงชอผลเพื่อใหผลผลิตของมะเขือเทศมีคุณภาพดีและสม่ำเสมอ โดยมะเขือเทศ

 รับประทานสดผลใหญ จะไวผลตอชอประมาณ 4-6 ผล สำหรับมะเขือเทศรับประทานสด

 ผลเล็ก จะไวผลตอชอประมาณ 8-12 ผล ขึ้นกับพันธุ

• ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและ  
 ยอดออนของพืช 
• เกิดจุดสีเหลืองบนใบพืช ใบพืชหงิกงอ   
 ขอบใบมวนลง ดานลาง ตนแคระแกร็น   
 และเหี่ยว

ป�องกันกำจัด
• ใชกับดักกาวเหนียว 
• ฉีดพนดวยเชื้อราบิวเวอเรีย/พืชสมุนไพร
• ใชสารเคมีกำจัดแมลง เชน อิมิดาคลอพริด    
 คารโบซัลแฟน หรือฟโปรนิล 

áÁÅ§ËÇÕè¢ÒÇÂÒÊÙº
(Bemisia tabaci Gennadius)

Ë¹Í¹à̈ ÒÐÊÁÍ½‡ÒÂ
(Helicoverpa armigera Hubner)
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ปองกันกำจัด

เกิดจากเชื้อรา Alternaria spp. มีแผล 
ขนาดเทาหัวเข ็มหมุด-เมล็ดถ ั ่วแดง 
เปนวงซอนกันอยูบนใบ กิ่งและลำตน 
มีจุดสีน้ำตาลเขม กระจายทั่วไป ดอก 
กานดอก และขั้วผลไหมแหงลามจนถึง 
กลีบเลี้ยง ไหลผลมีวงและผงสีดำคลุม

• กำจัดซากพืชในแปลงใหหมด  เมื่อ  
 สิ้นฤดูกาลปลูก
• ตัดแตงกิ่งและใบลางใหระบาย   
 อากาศไดดี
• งดใหน้ำแบบสปริงเกอร
• พนสารเคมีปองกัน ไดแก คลอโรทาโรนิล 

แมนโคเซบ หรือไอโพรไดโอน

โรคใบจ�ด-ไหม� (Early blight) 

เกิดจากเชื้อรามากกวา 1 ชนิด (Pythium spp., Rhizoctonia spp. หรือ 
Phytophthora spp.) โดยจะสงผลใหเมล็ดเนากอนงอกหรือเนาตาย 
กอนพนดิน ในระยะตนโตจะเกิดแผลทั้งใบ กิ่ง และลำตน หากเกิดการ 
เขาทำลายบริเวณโคนตนจะทำใหตนหักพับท่ีระดับผิวดินหรือเห่ียวเฉาตาย

• ชวงเตรียมแปลงยอยดินใหละเอียด ใหดินถูกแดดจัดนานพอสมควร 
กอนหวานเมล็ด

• ปรับดินดวยปูนขาวอัตรา 200-400 กก./ไร ปุยอินทรีย 2-4 ตัน/ไร
• แปลงกลาควรระบายน้ำไดดีและไมรดน้ำมากเกินไป 
• ไมเพาะกลาแนนเกินไป

ปองกันกำจัด

โรครากและโคนเน�า

เชื้อรา

โรคใบจุด-ไหม 
(Early blight) 

โรคใบหงิก
เหลือง โรคเหี่ยวเขียว

โรคกลา
เนาตายโรคผลเนา

สีดำ

น้ำหนัก

โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุมะเขือเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร 

และคณะ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

พัฒนาสายพันธุมะเขือเทศ และเผยแพรพันธุดีกวา 30 สายพันธุสูเกษตรกร หนวยงานภาครัฐและเอกชน

“มะเขือเทศ” เปนพืชผักสำคัญที่บริโภคกันมากทั่วโลก 

ท้ังรับประทานสดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลากหลาย มะเขือเทศ 

มีสารสำคัญที ่เปนประโยชนตอสุขภาพ ไมวาจะเปนวิตามินเอ 

วิตามินซ ี โพแทสเซียม เบตาแคโรทีน และไลโคพีน นอกจากนี้ 

มะเขือเทศเปนอีกชนิดพืชผักที่สรางรายไดใหเกษตรกร ทั้งผลิต 

สูตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม และผลิตเมล็ดพันธุ

âÃ¤·ÕèÊÓ¤ÑÞã¹ÁÐà¢×Íà·È

ขอมูลโดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร และคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลิตโดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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พันธุเลื้อย ผลสุกสีสม

4 กรัม/ผล   1 กก./ตน

8-10%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

• วางไขเปนฟองเดี่ยวตามสวนออนของพืช เชน   
 ใบ กานใบ 
• หนอนจะกัดกินทำลายภายในผล

ป�องกันกำจัด
• เก็บกลุมไขและตัวหนอนทำลาย
• ไถพรวนพลิกและตากหนาดินเพื่อกำจัดดักแด

ออเรนจ มข.

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล

13 กรัม/ผล   2 กก./ตน

10%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล

4 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

10%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง

6 กรัม/ผล   2 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง

7 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

7-8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล

9 กรัม/ผล   1.5 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีแดง

7 กรัม/ผล   2 กก./ตน

10%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีแดงเขม

9 กรัม/ผล   2 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง

7 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

12%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล

7 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

บริกซ (Brix) คือหนวยที่ใชบอกความเขมขนของของแข็ง
ที่ละลายในสารละลายเปนเปอรเซนตน้ำหนักตอน้ำหนัก

นิลมณี

ชายนี่ ควีน

มณีทับทิม

น้ำบุษย

เชอรี่แพร

โกลเดนปริ้นเซส

เชอรี่พลัม

เรดเลดี้

แบล็คเลดี้

ปองกันกำจัด

เริ่มเหี่ยวที่ใบบางสวนของพืช

และเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว

• เมื่อพบโรคใหถอนออกและ
 เผาทำลาย 
• ใหดินบริเวณที่เปนโรคถูกแดดจัด
 นานพอสมควร 
• ไมควรใหน้ำดวยวิธีปลอยน้ำไหล
 ตามรอง

เชื้อไวรัส

โรคใบหง�กเหลือง
(Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV))

ใบยอดหงิกเหลือง มวนงอ ใบขนาดเล็กลง ยอดเปนพุม 

ตนแคระแกร็น โรคนี้ถายทอดไดโดยวิธีทาบกิ่งและมี 

แมลงหวี่ขาวเปนพาหะ

• กำจัดแมลงหวี่ขาว ซึ่งเปนพาหะนำโรค

• ปองกันมะเขือเทศไมใหเปนโรคกอนอายุ 60 วัน 

ปองกันกำจัด

เชื้อแบคทีเร�ย

อาการขาดธาตุอาหาร

เนื่องจากขาดธาตุแคลเซียมเริ่มเปนจุดสีน้ำตาลที่ปลายผลและขยายใหญขึ้น สีของแผลเปลี่ยนเปนสีดำ

อาการผลเน�าสีดำหร�อโรคผลเน�าดำ (Blossom end rot)

โรคเหี่ยวเข�ยว (Bacterial wilt)

• ใหน้ำสม่ำเสมอและไมมาก/นอยเกินไป   • ใหปุยไนโตรเจนพอสมควร   •  เพิ่มธาตุแคลเซียมโดยพนทางใบ

ปองกันกำจัด

ÁÐà¢×Íà·È
ÃÒªÔ¹ÕáË‹§¾×ª¼Ñ¡
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เทคโนโลยีการผลิต



เกษตรศาสตร 50

ระยอง 11

ระยอง 9

ระยอง 7

ระยอง 5

พิรุณ 4

พิรุณ 2

หวยบง 80

หวยบง 60

เกษตรศาสตร 72

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)
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ผลผลิต 4.4 ตัน/ไร 

ปรับตัวไดดีในหลายสภาพแวดลอม ผลผลิตสูง

ดินรวนปนเหนียว 

สายพันธุมันสำปะหลัง 
สายพันธุมันสำปะหลังในไทยไดรับการพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร 

(พันธุระยอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พันธุเกษตรศาสตรและพันธุหวยบง) 

และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พันธุพิรุณ) 

“มันสำปะหลัง” พืชหัวที่เปนแหลงคารโบไฮเดรตที่สำคัญรองจากขาวและขาวโพด ปลูกงายในพื้นที่เขตรอนและรอนชื้น ประเทศไทย 

มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังกวา 8 ลานไร เปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สรางรายไดปละหลายแสนลานบาท โดยไทย 

เปนผูสงออกมันสำปะหลังรายใหญของโลกและเปนอันดับหนึ่งของอาเซียน

*การจำแนกสายพันธุมันสำปะหลังพิจารณาจากสีที่กานใบ สีที่ยอดใบ ทรงตน*

ผลผลิต 6.1 ตัน/ไร 

เจริญเติบโตเร็วในชวง 1-2 เดือนแรก 
ไมคอยแตกกิ่ง ผลผลิตสูง ทนแลง

ดินทรายปนรวน/ดินรวนปนเหนียว 

ผลผลิต 4.9 ตัน/ไร 

ลำตนสูงตรง แข็งแรง ผลผลิตสูง 
มีปริมาณแปงสูง ตานทานโรค

ดินทรายปนรวน 

ผลผลิต 4.77 ตัน/ไร 

มีปริมาณแปงสูง

ดินดาง 

ผลผลิต 4.4 ตัน/ไร 

ปรับตัวกับสภาพแวดลอมไดดี ความงอกดี 
ปริมาณแปงสูง 

ดินทรายรวน/ดินทรายปนรวน 

ผลผลิต 8.44 ตัน/ไร 

ใหผลผลิตสูง

ดินเหนียว 

ผลผลิต 5.8 ตัน/ไร 

ผลผลิตและปริมาณแปงสูง
ตานทานโรคใบจุดปานกลาง

ดินรวนปนทราย 

ผลผลิต 4.9 ตัน/ไร 

ปริมาณแปงสูง

ดินรวนปนเหนียว 

ผลผลิต 5.8 ตัน/ไร 

ใหผลผลิตหัวสดสูง เปนทั้งพันธุรับประทาน
และพันธุอุตสาหกรรม

ดินเหนียวสีแดง/ดินรวนปนเหนียว 

ผลผลิต 6.03 ตัน/ไร 

มีปริมาณไซยาไนดในหัวสดต่ำในทุกสภาพแวดลอม 
เปนทั้งพันธุรับประทานและพันธุอุตสาหกรรม

ดินเหนียวรวนปนทราย/ดินรวนปนเหนียว

ใชในรูปแปงเพื่อผสมอาหารและ
อาหารดัดแปลงอื่นๆ เชน บะหมี่ สาคู
ซอสปรุงรส หรือใชแทนน้ำตาลซูโครส

ในผสไมกระปอง แยม

อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม

ใชผสมในเยื่อกระดาษ
ใหมีความเหนียวหรือเพิ่ม
ความหนาของกระดาษ

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ

ใชเปนสวนผสมของอาหารสัตว

อุตสาหกรรมอาหารสัตว

อุตสาหกรรมพลังงาน

ใชเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอล
ทดแทนเชื้อเพลิงอื่น

มันสำปะหลังนำไปใชประโยชนในหลาย  

อุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูป 

มันสำปะหลังขั้นตน ไดแก แปงมันสำปะหลัง 

มันเสน มันอัดเม็ด 

และอุตสาหกรรมตอเนื่อง

ไมวาจะเปน

สายพันธุมีสวนสำคัญตอการเพิ่มผลผลิตถึง 30% 
การเลือกสายพันธุมันสำปะหลังที่ดีและเหมาะสมกับ  
ประเภทของดิน การใสปุยท่ีเหมาะสมตามคาวิเคราะหดิน 
และการบริหารจัดการแปลงปลูกที่ดี จะทำใหเกษตรกร 
ไดผลผลิตมันสำปะหลังที่ดีและมีคุณภาพ

พืชแหงศตวรรษที่ 21
มันสำปะหลัง:

ใชเปนตัวเจือจางในยา
ประเภทแคปซูลและยาเม็ด

อุตสาหกรรมยา

มันสำปะหลัง:
พืชอเนกประสงค
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แชทอนพันธุ 
5-10 นาที

ปกทอนพันธุตั้งตรง
ระยะปลูกระหวางตน 80–100 ซม.

ระหวางแถว 100–120 ซม.

เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน
ขณะที่ดินมีความชื้น

ปุยเคมี

เพล้ียแปงสีชมพู

เพล้ียแปงลาย เพลีย้
แปงสีเทา เพล้ี

ยแปงมะละกอ 

เพล้ีย
แปงสีเขียว งดใหน้ำ 1 เดือนกอนเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน 
ไดผลผลิตสูง แปงเยอะ ราคาดี

4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร
ไทอะมีโทแซม

ฤดูฝน ฤดูแลง

ปกลึก 10–15 ซม. 

ฤดูแลง ฤดูฝน

ปกลึก 5–10 ซม.

ไถลึก 30-40 ซม. ตากดิน 7-10 วัน
พรวนดินใหรวนซุย ยกรองขวางความลาดเท

ชวงเดือนแรก ทุกๆ 2-3 วัน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
ชวงอายุ 2-8 เดือน สัปดาหละครั้ง ครั้งละ 2-4 ชั่วโมง

*ควรใหน้ำมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง

ดินรวน-ดินทราย 100 กก.ตอไร 
ดินเหนียว 50 กก.ตอไร

ใชสารเคมี 
- กอนวัชพืชงอก (ไมเกิน 3 วันหลังปลูก)
  พนยาคุม เชน อะลาคลอร ขณะที่ดินมีความชื้น
- หลังวัชพืชงอก พนยาฆา เชน ไกลโฟเสต
ใชเครื่องจักรกล
ขณะที่ดินมีความชื้น หลังวัชพืชงอกพนยาฆา 
เชน กรัมม็อกโซน

หมั่นตรวจแปลงเดือนละครั้ง
-เพลี้ยแปง <10 ตัว/ใบ พนบิวเวอเรีย 3 ครั้ง ทุก 5 วัน
-เพลี้ยแปง >10 ตัว/ใบ ฉีดพนสารเคมีไทอะมิโทแซม 4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร

เลือกสายพันธุใหเหมาะกับดิน
    ระยอง 9 - ดินทรายปนรวน
 เกษตรศาสตร 50 - ดินทรายรวน   
  ดินรวนปนทราย
 หวยบง 80 - ดินรวนปนเหนียว
 พิรุณ 2 - ดินรวนปนเหนียว    

จัดการโรคและแมลง
    ใชสารเคมี/สารชีวภัณฑ 

รูจักดิน
    เก็บดินสงวิเคราะห
    รูจักดิน ปรับปรุง บำรุงดิน

ใส “ปุย”
ตามคาวิเคราะหดิน
เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน 
ขณะที่ดินมีความชื้น

ปลูกเตรียมดิน

กำจัดวัชพืช
ใหน้ำ

เก็บเกี่ยวสำรวจแปลง+เฝาระวังโรคและแมลง

ใสปุย

เตรียมทอนพันธุ 

ปจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุมันสำปะหลังแบบ Mini stem cutting ใชทอนพันธุมันสำปะหลังที่มี 

จำนวนตาอยางนอยที่สุด 1-2 ตา เพาะชำเปนตนกลากอนยายลงแปลงปลูก ทำใหประหยัดคาทอนพันธุได 

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อเพื ่อผลิตตนพันธุ ปลอดโรค ชวยแกปญหาการขาดแคลน 

ทอนพันธุ ผลิตขยายตนพันธุมันสำปะหลังปลอดโรคได 20 เทาภายใน 5 เดือน สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ในถุงพลาสติกแทนขวด ชวยลดตนทุนและชวยใหการขนสงสะดวกอีกดวย

ทอนพันธุ มันสำปะหลังเปนปจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพาะปลูก การคัดเลือก เก็บเกี ่ยว และเตรียมทอนพันธุ  

อยางถูกตองเหมาะสม จะทำใหไดทอนพันธุที่ดีและเปนตนทางที่จะทำใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ

ทอนพันธุดี ตนทางผลผลิตคุณภาพ

ผลิตทอนพันธุมันสำปะหลัง
แบบ Mini stem cutting

การคัดเลือกและเก็บเกี่ยวทอนพันธุ

กองไวกลางแจง
และในที่รม

กองไวในที่รม

เก็บรักษาทอนพันธุโดยมัดและกองไว

คัดเลือกตนพันธุ
ที่ไมไดขนาด

มีแมลงทำลาย 
ใชลำตนทอนพันธุ

ที่มีอายุ 10-12 เดือน

แยกแปลงที่ใชสำหรับทำทอนพันธุ

ใชระบบน้ำหยด 
    ปลูกไดตลอดป
    ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น        
    สรางสมดุลของแมลงตัวห้ำ-ตัวเบียน
    ใชรวมกับบิวเวอเรียจัดการเพลี้ยไดดี

เพิ่มผลผลิต
ไดประมาณ

50-60%

การใหน้ำแบบน้ำหยดเหมาะกับการปลูกมันสำปะหลัง 
เพราะเปนระบบที่ใชน้ำนอย มีประสิทธิภาพการใหน้ำสูง 
ใหน้ำที่โคนตน เกิดวัชพืชนอย และใชไดกับแปลงปลูกเนื้อดิน 
ทุกประเภท

ระบบน้ำหยดชวยเพิ่มผลผลิต

ตนทุนการติดตั้งระบบน้ำหยดประมาณ

4,000-6,000 บาท/ไร 

มีอายุการใชงาน

3-5 ป
(ขึ้นกับคุณภาพ

และการดูแลรักษา)

- ตนมันตั้งตัวไดแลว
    ใหน้ำสัปดาหละ 1 ครั้ง นาน 2-4 ชั่วโมง

- เดือน 1-3
    ใหน้ำทุกๆ 2-3 วัน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง

เทคนิคการใหน้ำ

สายน้ำหยดไมควรยาวเกิน 120 เมตร
อัตราน้ำหยดออก 1-2.5 ลิตร/รูหยด

เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง รายไดเพิ่ม
ปลูกมันสำปะหลังถูกวิธี มีแตกำไร

เลือกทอนพันธุปลอดโรค
และแมลง มี 5-7 ตา

เทคโนโลยีการผลิต



แชทอนพันธุ 
5-10 นาที

ปกทอนพันธุตั้งตรง
ระยะปลูกระหวางตน 80–100 ซม.

ระหวางแถว 100–120 ซม.

เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน
ขณะที่ดินมีความชื้น

ปุยเคมี

เพล้ียแปงสีชมพู

เพล้ียแปงลาย เพลีย้
แปงสีเทา เพล้ี

ยแปงมะละกอ 
เพล้ีย

แปงสีเขียว งดใหน้ำ 1 เดือนกอนเก็บเกี่ยว
อายุเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน 
ไดผลผลิตสูง แปงเยอะ ราคาดี

4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร
ไทอะมีโทแซม

ฤดูฝน ฤดูแลง

ปกลึก 10–15 ซม. 

ฤดูแลง ฤดูฝน

ปกลึก 5–10 ซม.

ไถลึก 30-40 ซม. ตากดิน 7-10 วัน
พรวนดินใหรวนซุย ยกรองขวางความลาดเท

ชวงเดือนแรก ทุกๆ 2-3 วัน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
ชวงอายุ 2-8 เดือน สัปดาหละครั้ง ครั้งละ 2-4 ชั่วโมง

*ควรใหน้ำมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง

ดินรวน-ดินทราย 100 กก.ตอไร 
ดินเหนียว 50 กก.ตอไร

ใชสารเคมี 
- กอนวัชพืชงอก (ไมเกิน 3 วันหลังปลูก)
  พนยาคุม เชน อะลาคลอร ขณะที่ดินมีความชื้น
- หลังวัชพืชงอก พนยาฆา เชน ไกลโฟเสต
ใชเครื่องจักรกล
ขณะที่ดินมีความชื้น หลังวัชพืชงอกพนยาฆา 
เชน กรัมม็อกโซน

หมั่นตรวจแปลงเดือนละครั้ง
-เพลี้ยแปง <10 ตัว/ใบ พนบิวเวอเรีย 3 ครั้ง ทุก 5 วัน
-เพลี้ยแปง >10 ตัว/ใบ ฉีดพนสารเคมีไทอะมิโทแซม 4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร

เลือกสายพันธุใหเหมาะกับดิน
    ระยอง 9 - ดินทรายปนรวน
 เกษตรศาสตร 50 - ดินทรายรวน   
  ดินรวนปนทราย
 หวยบง 80 - ดินรวนปนเหนียว
 พิรุณ 2 - ดินรวนปนเหนียว    

จัดการโรคและแมลง
    ใชสารเคมี/สารชีวภัณฑ 

รูจักดิน
    เก็บดินสงวิเคราะห
    รูจักดิน ปรับปรุง บำรุงดิน

ใส “ปุย”
ตามคาวิเคราะหดิน
เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน 
ขณะที่ดินมีความชื้น

ปลูกเตรียมดิน

กำจัดวัชพืช
ใหน้ำ

เก็บเกี่ยวสำรวจแปลง+เฝาระวังโรคและแมลง

ใสปุย

เตรียมทอนพันธุ 

ปจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุมันสำปะหลังแบบ Mini stem cutting ใชทอนพันธุมันสำปะหลังที่มี 

จำนวนตาอยางนอยที่สุด 1-2 ตา เพาะชำเปนตนกลากอนยายลงแปลงปลูก ทำใหประหยัดคาทอนพันธุได 

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อเพื ่อผลิตตนพันธุ ปลอดโรค ชวยแกปญหาการขาดแคลน 

ทอนพันธุ ผลิตขยายตนพันธุมันสำปะหลังปลอดโรคได 20 เทาภายใน 5 เดือน สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ในถุงพลาสติกแทนขวด ชวยลดตนทุนและชวยใหการขนสงสะดวกอีกดวย

ทอนพันธุ มันสำปะหลังเปนปจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพาะปลูก การคัดเลือก เก็บเกี ่ยว และเตรียมทอนพันธุ  

อยางถูกตองเหมาะสม จะทำใหไดทอนพันธุที่ดีและเปนตนทางที่จะทำใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ

ทอนพันธุดี ตนทางผลผลิตคุณภาพ

ผลิตทอนพันธุมันสำปะหลัง
แบบ Mini stem cutting

การคัดเลือกและเก็บเกี่ยวทอนพันธุ

กองไวกลางแจง
และในที่รม

กองไวในที่รม

เก็บรักษาทอนพันธุโดยมัดและกองไว

คัดเลือกตนพันธุ
ที่ไมไดขนาด

มีแมลงทำลาย 
ใชลำตนทอนพันธุ

ที่มีอายุ 10-12 เดือน

แยกแปลงที่ใชสำหรับทำทอนพันธุ

ใชระบบน้ำหยด 
    ปลูกไดตลอดป
    ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น        
    สรางสมดุลของแมลงตัวห้ำ-ตัวเบียน
    ใชรวมกับบิวเวอเรียจัดการเพลี้ยไดดี

เพิ่มผลผลิต
ไดประมาณ

50-60%

การใหน้ำแบบน้ำหยดเหมาะกับการปลูกมันสำปะหลัง 
เพราะเปนระบบที่ใชน้ำนอย มีประสิทธิภาพการใหน้ำสูง 
ใหน้ำที่โคนตน เกิดวัชพืชนอย และใชไดกับแปลงปลูกเนื้อดิน 
ทุกประเภท

ระบบน้ำหยดชวยเพิ่มผลผลิต

ตนทุนการติดตั้งระบบน้ำหยดประมาณ

4,000-6,000 บาท/ไร 

มีอายุการใชงาน

3-5 ป
(ขึ้นกับคุณภาพ

และการดูแลรักษา)

- ตนมันตั้งตัวไดแลว
    ใหน้ำสัปดาหละ 1 ครั้ง นาน 2-4 ชั่วโมง

- เดือน 1-3
    ใหน้ำทุกๆ 2-3 วัน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง

เทคนิคการใหน้ำ

สายน้ำหยดไมควรยาวเกิน 120 เมตร
อัตราน้ำหยดออก 1-2.5 ลิตร/รูหยด

เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง รายไดเพิ่ม
ปลูกมันสำปะหลังถูกวิธี มีแตกำไร

เลือกทอนพันธุปลอดโรค
และแมลง มี 5-7 ตา
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ผลผลิต 4.4 ตัน/ไร 

ปรับตัวไดดีในหลายสภาพแวดลอม ผลผลิตสูง

ดินรวนปนเหนียว 

สายพันธุมันสำปะหลัง 
สายพันธุมันสำปะหลังในไทยไดรับการพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร 

(พันธุระยอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พันธุเกษตรศาสตรและพันธุหวยบง) 

และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พันธุพิรุณ) 

“มันสำปะหลัง” พืชหัวที่เปนแหลงคารโบไฮเดรตที่สำคัญรองจากขาวและขาวโพด ปลูกงายในพื้นที่เขตรอนและรอนชื้น ประเทศไทย 

มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังกวา 8 ลานไร เปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สรางรายไดปละหลายแสนลานบาท โดยไทย 

เปนผูสงออกมันสำปะหลังรายใหญของโลกและเปนอันดับหนึ่งของอาเซียน

*การจำแนกสายพันธุมันสำปะหลังพิจารณาจากสีที่กานใบ สีที่ยอดใบ ทรงตน*

ผลผลิต 6.1 ตัน/ไร 

เจริญเติบโตเร็วในชวง 1-2 เดือนแรก 
ไมคอยแตกกิ่ง ผลผลิตสูง ทนแลง

ดินทรายปนรวน/ดินรวนปนเหนียว 

ผลผลิต 4.9 ตัน/ไร 

ลำตนสูงตรง แข็งแรง ผลผลิตสูง 
มีปริมาณแปงสูง ตานทานโรค

ดินทรายปนรวน 

ผลผลิต 4.77 ตัน/ไร 

มีปริมาณแปงสูง

ดินดาง 

ผลผลิต 4.4 ตัน/ไร 

ปรับตัวกับสภาพแวดลอมไดดี ความงอกดี 
ปริมาณแปงสูง 

ดินทรายรวน/ดินทรายปนรวน 

ผลผลิต 8.44 ตัน/ไร 

ใหผลผลิตสูง

ดินเหนียว 

ผลผลิต 5.8 ตัน/ไร 

ผลผลิตและปริมาณแปงสูง
ตานทานโรคใบจุดปานกลาง

ดินรวนปนทราย 

ผลผลิต 4.9 ตัน/ไร 

ปริมาณแปงสูง

ดินรวนปนเหนียว 

ผลผลิต 5.8 ตัน/ไร 

ใหผลผลิตหัวสดสูง เปนทั้งพันธุรับประทาน
และพันธุอุตสาหกรรม

ดินเหนียวสีแดง/ดินรวนปนเหนียว 

ผลผลิต 6.03 ตัน/ไร 

มีปริมาณไซยาไนดในหัวสดต่ำในทุกสภาพแวดลอม 
เปนทั้งพันธุรับประทานและพันธุอุตสาหกรรม

ดินเหนียวรวนปนทราย/ดินรวนปนเหนียว

ใชในรูปแปงเพื่อผสมอาหารและ
อาหารดัดแปลงอื่นๆ เชน บะหมี่ สาคู
ซอสปรุงรส หรือใชแทนน้ำตาลซูโครส

ในผสไมกระปอง แยม

อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม

ใชผสมในเยื่อกระดาษ
ใหมีความเหนียวหรือเพิ่ม
ความหนาของกระดาษ

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ

ใชเปนสวนผสมของอาหารสัตว

อุตสาหกรรมอาหารสัตว

อุตสาหกรรมพลังงาน

ใชเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอล
ทดแทนเชื้อเพลิงอื่น

มันสำปะหลังนำไปใชประโยชนในหลาย  

อุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูป 

มันสำปะหลังขั้นตน ไดแก แปงมันสำปะหลัง 

มันเสน มันอัดเม็ด 

และอุตสาหกรรมตอเนื่อง

ไมวาจะเปน

สายพันธุมีสวนสำคัญตอการเพิ่มผลผลิตถึง 30% 
การเลือกสายพันธุมันสำปะหลังที่ดีและเหมาะสมกับ  
ประเภทของดิน การใสปุยท่ีเหมาะสมตามคาวิเคราะหดิน 
และการบริหารจัดการแปลงปลูกที่ดี จะทำใหเกษตรกร 
ไดผลผลิตมันสำปะหลังที่ดีและมีคุณภาพ

พืชแหงศตวรรษที่ 21
มันสำปะหลัง:

ใชเปนตัวเจือจางในยา
ประเภทแคปซูลและยาเม็ด

อุตสาหกรรมยา

มันสำปะหลัง:
พืชอเนกประสงค

เทคโนโลยีการผลิต
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“พิรุณ 4” เนื้อสัมผัสมันออนนุม รสชาติดี ทำขนมไดหลายชนิด 
เชน มันเชื่อม ตะโก แกงบวด ขนมหนานวล บาบิ่น ขนมมัน 
หรือนำไปแปรรูปเปนมันสำปะหลังทอด 

พิรุณ 4
มันสำปะหลังไทยสายพันธุใหม

ใหผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เมื่อปลูกในสภาพไรแบบอาศัยน้ำฝนอยางเดียว 

มีปริมาณไซยาไนดในหัวสดต่ำในทุกสภาพแวดลอม 

ผลผลิตในดินเหนียวรวนปนทรายเฉลี่ย 6.03 ตันตอไร ปริมาณแปงในหัวสด 27% ผลผลิตในดินรวน 
ปนเหนียวเฉลี่ย 5.44 ตันตอไร ปริมาณแปงในหัวสด 23.5% 

ยอดสีเขียวออน กานใบสีแดง ทรงตนสวย ตั้งตรง แตกกิ่งเหนือศีรษะ เกษตรกรดูแลไดงาย 

เมื่อนำหัวมันไปนึ่งหรือเชื่อม ใหเนื้อสีขาว ไรเสี้ยน รสชาติอรอย เนื้อสัมผัสนุมกวาพันธุหานาที 

เปนทั้งพันธุรับประทานและพันธุอุตสาหกรรม 

มันสำปะหลังพันธุ “พิรุณ 4” พัฒนาขึ้น 
จากความรวมมือของกรมวิชาการเกษตร 
(ดร.โอภาษ บุญเส็ง) สถาบันชีววิทยาศาสตร- 
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (รศ.ดร.กนกพร  
ไตรวิทยากร และคณะ) ศูนยพันธุวิศวกรรม  
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
ตั้งแต พ.ศ. 2549 จากลูกผสมมันสำปะหลัง 
รุ นที ่ 1 ระหวางพันธุ หวยบง 60 กับพันธุ 
หานาที 
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มันส ำปะหลังพันธุ์พิรุณ 1 พิรุณ 2 และพิรุณ 4 

พัฒนำขึ้นจำกควำมร่วมมือของกรมวิชำกำรเกษตร  
(ดร.โอภำษ บุญเส็ง) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล 
มหำวิทยำลัยมหิดล (รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยำกร และ
คณะ) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ 
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ เกิด
จากการผสมแบบสลับ (cross-reciprocal) โดยเลือกใช้
พันธุ์ห้วยบง 60 เป็นต้นแม่ ซึ่งมีลักษณะปริมำณแป้งใน
หัวสดสูง ผลผลิตสูง ปริมำณไซยำไนด์สูง อัตรำกำร
เจริญเติบโตในช่วงแรกต่ ำ และเลือกใช้พันธุ์ห้านาทีเป็น
ต้นพ่อ มีลักษณะปริมำณแป้งในหัวสดต่ ำ ผลผลิตต่ ำ 
ปริมำณไซยำไนด์ต่ ำ และอัตรำกำรเจริญเติบโตในช่วงแรก
สูง  

 
พันธุ์ “พิรุณ 1” ได้รับกำรรับรองพันธุ์พืชขึ้น

ทะเบียนจำกกรมวิชำกำรเกษตรเมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 
2559 เป็นพันธุ์มันส ำปะหลังที่ส่งเข้ำอุตสำหกรรมแป้ง
มันส ำปะหลัง มีควำมต้ำนทำนต่อโรคและแมลง ผลผลิต
หัวมันส ำปะหลังสดเฉลี่ย 6.65 ตัน/ไร่ สูงกว่ำพันธุ์
ระยอง 11  (17.6%) พันธุ์ห้ วยบง 60 (9.5%) พันธุ์
เกษตรศำสตร์ 50 (20.9%) และพันธุ์ระยอง 7 (56.4%)  
มีปริมำณแป้ งในหั วสดเฉลี่ ย  28.7 เปอร์ เซ็นต์  ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับพันธุ์ห้วยบง 60 พันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์
เกษตรศำสตร์ 50 โดยมีลักษณะเด่น คือ ทรงต้นแตกกิ่ง
เหนือศีรษะ ล ำต้นตั้งตรง แข็งแรงไม่ฉีกหักง่ำย สะดวกต่อ
กำรดูแลรักษำและเก็บเกี่ยว ล ำต้นเป็นแบบซิกแซกท ำให้
สังเกตพันธุ์ปนได้ง่ำย ปลำยหัวทู่ท ำให้หัวหักยำกกว่ำ
ปลำยหัวแหลมเมื่อขุดหรือเก็บเกี่ยว มีก้ำนที่ขั้วหัวท ำให้
ตัดง่ำย เกิดบำดแผลที่หัวน้อย เนื่องจำกมีก้ำนที่ขั้วหัวท ำ
ให้หัวเน่ำยำก สำมำรถเก็บรักษำหัวมันในลำนก่อนเข้ำ
โรงงำนแป้งได้นำนกว่ำปกติ เหมำะกับดินร่วนปนทรำย 
ดินร่วนปนเหนียว ดินเหนียวสีแดง ดินทรำยร่วน และดิน
เหนียวสีด ำ 
 

 
 
 
 

 

  มันส ำปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 – พิรุณ 4 
ควำมเหมือนที่แตกต่ำง 

  
 

กำรพัฒนำเริ่มต้นผสมพันธุ์ตั้งแต่ปี 2549 ลูกผสม
ที่สร้ำงขึ้นส่วนหนึ่งน ำไปใช้ศึกษำและพัฒนำเครื่องหมำย
โมเลกุล (DNA-marker) เพ่ือช่วยคัดเลือกปริมำณแป้งสูง
และไซยำไนด์ต่ ำ อีกส่วนหนึ่งน ำไปคัดเลือกและประเมิน
พันธุ์ตำมแบบวิธีมำตรฐำน (conventional breeding) 
พบว่ำ มีลูกผสมบำงสำยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์
แป้งสูง สำมำรถน ำมำพัฒนำเป็นสำยพันธุ์ใหม่ได้ สวทช. 
จึงได้สนับสนุนโครงกำรต่อเนื่ องเพ่ือน ำสำยพันธุ์ที่ มี
ศักยภำพด้ำนผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งมำปลูกทดสอบใน
สภำพแปลงทดลองและคัดเลือกตำมขั้นตอนกำรปรับปรุง
พันธุ์ด้วยวิธีมำตรฐำน โดยมีสำยพันธุ์มันส ำปะหลังที่มี
ศักยภำพด้ำนผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งดีเด่นที่คัดเลือกไว้ 
3 สำยพันธุ์ ดังนี้ 

ลักษณะสีใบยอด ใบแก่ และสีก้ำนใบของพิรุณ 1 

เทคโนโลยีการผลิต



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ล ำต้นสีน  ำตำลอ่อน หัวคล้ำยรูปโคนหรือดอกบัวตูม มีก้ำนหัวสั น ใบยอดสีเขียวอ่อน ก้ำนใบสีแดง และใบแก่
เขียวอ่อน 

ก้ำนใบสีแดง ล ำต้นตั งตรง  
แตกกิ่งเหนือศีรษะ 

หัวแบบทรงกระบอกตวง  

พันธุ์ “พิรุณ 2” ได้รับกำรรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนจำกกรมวิชำกำรเกษตรเมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2559 
เจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.8 ตัน/ไร่ มี เปอร์เซ็นต์แป้ง 24.7 เปอร์เซ็นต์  ให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่ำพันธุ์ 
ห้ำนำทีเมื่อปลูกในสภำพไร่แบบอำศัยน้ ำฝนอย่ำงเดียว ทรงต้นสวย ล ำต้นตั้งตรง สีน้ ำตำลอ่อน ไม่แตกกิ่ง  ให้หัวจ ำนวนมำก 
ออกรอบโคนเป็นชั้น ทรงหัวแบบดอกบัวตูม มีก้ำนหัวสั้นท ำให้ตัดหัวง่ำย เหมำะส ำหรับปลูกในดินเหนียวสีแดงมำกที่สุด 
รองลงมำ คือ ดินร่วนปนเหนียว และดินเหนียวสีด ำ 

 

พันธุ์ MBR49-2-109 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจำกกรมวิชำกำรเกษตร โดยใช้ชื่อว่ำ  
“พิรุณ  4”  เป็นพันธุ์ที่ ให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่ำพันธุ์ห้ ำนำที เมื่อปลูกในสภำพไร่แบบอำศัยน้ ำฝนอย่ำงเดียว  
ได้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.74 ตัน/ไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 25.4 เปอร์เซ็นต์ ยอดสีเขียวอ่อน ก้ำนใบสีแดง มีทรงต้นสวย แตก
กิ่งที่ระดับเหนือศีรษะท ำให้ง่ำยต่อกำรเข้ำไปปฏิบัติงำน มีก้ำนหัวสั้น เนื้อหัวสีขำว มีปริมำณไซยำไนด์ในระดับต่ ำทุก
สภำพแวดล้อม เป็นได้ทั้งพันธุ์อุตสำหกรรมและพันธุ์รับประทำน มีคุณสมบัติเหมำะสมส ำหรับท ำแป้งฟลำวที่ปรำศจำก
สำรกลูเต็น (gluten) ใช้ทดแทนแป้งสำลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ นอกจำกนี้เมื่อน ำหัวมันสดไปนึ่งหรือเชื่อมจะให้เนื้อสีขำว 
เนื้อสัมผัสนุ่ม ไร้เสี้ยน รสชำติอร่อยกว่ำพันธุ์ห้ำนำที 
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แบงพื้นที่เก็บดินตัวอยางเปนแปลงยอย แบงตามสภาพพื้นที่ (ลุม ดอน ลาด ชัน) 

สภาพดิน (เนื้อดิน สีดิน) การใชงานที่ดิน (พืชที่ปลูก ปุยที่ใช) พื้นที่พิเศษ 

(ปลูกไมขึ้น ปลูกไมงาม) 

เลี่ยงเก็บดินตัวอยางจากกองปุยเกา ตนไมใหญ จอมปลวก สิ่งกอสราง ดินถม

ขนาดพื้นที่ 25-30 ไร/ 1 ดินตัวอยาง

ตัวอยางดิน

ตามจุดที่กำหนดไว 

ตัวอยางดิน

ใหเขากัน

ตัวอยางดิน

ดวยขวดกลม

เก็บ คลุก

ตัวอยางดิน

ในที่รม

บด

ตัวอยางดิน

ดวยไนลอน

รอน

15 ซม. ดินที่เก็บ

2-3 ซม.

 ขุดดินหนาจอบแรกลึก

 ประมาณ 15 ซม. ทิ้งไป

ขุดหนาจอบที่สองเก็บใสถังพลาสติก

สงวิเคราะห

ผึ่ง

“เก็บดินสงตรวจ”
ชวย “เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง”

“เก็บดินสงตรวจ”
ชวย “เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง”

เทคโนโลยีการผลิต
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เทแมปุ�ยท่ีมีปริมาณมากกอน แลวเทแมปุ�ยท่ีมีปริมาณนอยตาม ผสมคลุกเคลาใหเขากัน

การผสมปุ�ยแตละคร้ังควรใชใหหมด หากใชไมหมดควรใสถุงพลาสติกผ�กปากถุงใหแนน เก�บได 1-2 สัปดาห

ควรใสปุ�ยอินทรียรวมดวย เพ่ือชวยใหการใชปุ�ยเคมีมีประสิท�ิภาพมากข้ึน �ดยใสปุ�ยคอก ปุ�ยหมัก ปล�กพืชตระก�ลถ่ัว เชน   

ถ่ัวพรา ถ่ัวมะแ�ะ แลวไถกลบกอนปล�กมันสำปะหลัง หรือใชตน ใบและยอดมันสำปะหลังหรือเ��พืช (วัสดุอินทรีย) ไถกลบ

กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเก�ตร กระทรวงเก�ตรและสหกรณ และมหาวิทยาลัยเก�ตร�าสตร

  ดินเน้ือหยาบ ความอุดมสมบ�รณต่ำ

พบมากในภาคตะวันออกและ

ภาคตะวันออกเ�ียงเหนือ 

ดินเน้ือปานกลาง ความอุดมสมบ�รณต่ำ 

พบมากในทุกภาค

ดินเน้ือปานกลาง หนาดินลึก 

เน้ือดินสีน้ำตาลแดงเขม�น้ำตาลเขม

ความอุดมสมบ�รณปานกลาง พบมากในทุกภาค

ดินเน้ือละเอียด หนาดินลึก-ลึกมาก 

ความอุดมสมบ�รณปานกลาง-ส�ง 

พบตามท่ีลาดเชิงเขาใกลภ�เขาหินป�น

ในภาคตะวันตกและภาคกลาง

78
9

5

ลึกประมาณ 1� �ม� ใชพล่ัวแ�ะเอาดินดานขางหลุมใหไดดิน

เปนแผนหนา 2-3 �ม�

5
แลวแบงดินเปน 4 สวน นำตัวอยางดิน 1 สวน 
(ประมาณคร่ึงกิ�ลกรัม) สงวิเคราะห 
เขียนช่ือ-สกุลและรายละเอียดแปลงท่ีหนาถุง

แปลงละประมาณ 1�-1� �ุด ใหเปนดินตัวแทนท่ีถ�กตองในพ้ืนท่ีน้ัน

สำนักงานพัฒนาท่ีดินใกลบานทาน (ไมมีคาใช�าย)
ภาควิชาป�พีวิทยา มหาวิทยาลัยเก�ตร�าสตร
(��� บาทตอตัวอยาง)
ใชชุดวิเคราะหดินภาคสนาม มหาวิทยาลัยเก�ตร�าสตร 
(����� บาทตอชุด 1 ชุดมี 1�� ตัวอยาง)

: : ( .) 02 117 6472

( )
(N) (P) (K) 46 – 0 – 0 18 – 46 – 0 0 – 0 – 60

1 28 18 27
2 28 18 20
3 28 18 7
4 32 9 27
5 32 9 20
6 32 9 7
7 35 0 27
8 35 0 20
9 35 0 7
10 11 18 27
11 11 18 20
12 11 18 7
13 14 9 27
14 14 9 20
15 14 9 7
16 18 0 27
17 18 0 20
18 18 0 7

14

1-2
1–3 

 เปนหัวใ�สำคั�ของการปล�กพืช ประเภทของดินและความสมบ�รณของดินสงผลตอการเ�ริ�เติบ�ตของพืชและคุณภาพของผลผลิต 

สำหรับมันสำปะหลังตองการดินที่อุดมสมบ�รณ ระบายน้ำดี รวน�ุย มีคา �� �-� �ึ่งการตรว�วิเคราะหดินชวยใหเก�ตรกรร��ักดิน 

เพื่อปรับปรุงดินและใสปุ�ยใหเหมาะสม

หนาดินตื้น-ลึก

แลวแบงดินเปน 4 สวน นำตัวอยางดิน 1 สวน
(ประมาณ 2-3 ขีด) ไปผ่ึง บด และรอนแลวใสถุง
สงวิเคราะห เขียนช่ือ-สกุลและรายละเอียดแปลง
ท่ีหนาถุง

ใชชุดวิเคราะหดินภาคสนามของกรมพัฒนาที่ดิน
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: : ( .) 02 117 6472

( )
(N) (P) (K) 46 – 0 – 0 18 – 46 – 0 0 – 0 – 60

1 28 18 27
2 28 18 20
3 28 18 7
4 32 9 27
5 32 9 20
6 32 9 7
7 35 0 27
8 35 0 20
9 35 0 7
10 11 18 27
11 11 18 20
12 11 18 7
13 14 9 27
14 14 9 20
15 14 9 7
16 18 0 27
17 18 0 20
18 18 0 7

14

1-2
1–3 

เทคโนโลยีการผลิต



ใ��������������������าง���� ��� �ท�า� ����า���บใบ���������

����า�า��������า�������������������������บ��า�����

�����ใบ��ง����������ง�������ท������������า����������

�����ท��ง����������ง�า����������

�������������า��า���า�า�ใ��ท�������������������ง�

����า�า�ง����ง���������������������������ง��ง�������

����า�����ง��า�����า�������า������������ง���า�

�����������งบ������ง�������������ใ���ง�������ง����

����า��������������ง�������������������������

����าใ�����ท������������������ง

����ง����������า���ง�����������������������า�ใ��

���บ�������บ���ใ���ง�����า���ท�����า������������������

����������า�ใ��������บ����������ง
��ง������า�า������

��บ�������า�บ�������ท�����

���������บ��ง��������������ง���

��ง�������������ง���

ใ������������������������������ท������������
�บ��า� �ใ��ใ�������

: : ( .) 02 117 6472

( )
(N) (P) (K) 46 – 0 – 0 18 – 46 – 0 0 – 0 – 60

1 28 18 27
2 28 18 20
3 28 18 7
4 32 9 27
5 32 9 20
6 32 9 7
7 35 0 27
8 35 0 20
9 35 0 7
10 11 18 27
11 11 18 20
12 11 18 7
13 14 9 27
14 14 9 20
15 14 9 7
16 18 0 27
17 18 0 20
18 18 0 7

14

1-2
1–3 

�����า�
�������������ง����

���������า����������า��
��������า������า�
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ทางใบ
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ขอมูล��

  

78
9

5

5

: : ( .) 02 117 6472

( )
(N) (P) (K) 46 – 0 – 0 18 – 46 – 0 0 – 0 – 60

1 28 18 27
2 28 18 20
3 28 18 7
4 32 9 27
5 32 9 20
6 32 9 7
7 35 0 27
8 35 0 20
9 35 0 7
10 11 18 27
11 11 18 20
12 11 18 7
13 14 9 27
14 14 9 20
15 14 9 7
16 18 0 27
17 18 0 20
18 18 0 7

14

1-2
1–3 ควรใสปุยอินทรียรวมดวย เพ่ือชวยใหการใชปุยเคมีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใสปุยคอก ปุยหมัก ปลูกพืชปุยสด

เชน ถ่ัวพรา ปอเทือง แลวไถกลบกอนปลูกมันสำปะหลังหรือกอนพืชปุยสดสูงกวาตนมันสำปะหลัง

ปานกลาง
  

    งาราตมาตาํนะนแีทยุปารตัอาหบยีทเามดไีทลผาํน วลแนดิหะารคเิวรากลผบารทอืมเ

การใสปุ่๋ ยตามคา่วเิคราะหด์นิ

 ยดโลูมอข :  ยดโาทํดัจ รตษกเรากาชิวมรก :  ิตาชงหแียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวานฒพันางกนัาํส (สวทช.)  ทพัศรทโ

แบบ
นิดหะารคเิวาค  ยุปชใรากาํนะนแาํค ( รไอตมัรกลโิก )

 น็อเ (N)  ีพ (P) เค (K) 46 – 0 – 0 18 – 46 – 0 0 – 0 – 60
1
2

35 18 73

ํ
35 9 274

35 9 7
5

35 5 27
6

ต่ำ

35 5 79
11 18 27

7

ปานกลาง
11 18 7

8

งูส

11 9 2713

11 9 7

10

ปานกลาง

11 5 27

11

งูส

11 5 7

12 ปานกลาง

2 18 27
งูส

2 18 1420

งูส 2 9 2722
งูส 2 9 1423

2 5 27
24

งูส
งูส

2 5 7

 นกัาขเหใาลคเกุลคมสผ มาตยอนณามิรปีมีทยุปมแทเวลแ นอกกามณามิรปีมีทยุปมแทเ

  นนแหใงุถกาปกูผกิตสาลพงถุสใรวคดมหมไชใกาห ดมหหใชใรวคงัรคะลตแยุปมสผราก

บ็กเ  ดไวไ 1-2 หาดปัส

  ุยาองัลหะปาํสนัมอืมเยุปสใ 1–3 ยุปบลกวลแนตงอขงาขงอสสใยดโ นืชมาวคมีนิดะณข นอืดเ

14
15
16
17
18
19

21

25
26
27

ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ
ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

งูส

งูส ต่ำ
งูส
งูส งูส

งูส
ต่ำ

งูส

งูส
งูส

งูส
งูส
งูส

งูส

งูส

งูส
งูส
งูส งูส

งูส

งูส

ปานกลาง

35 18 27
35 18 14

35 9 14

35 5 14

11 18 14

11 9 14

11 5 14

2 5 14

2 9 7

2 18 7

เทคโนโลยีการผลิต



111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)

agritec@nstda.or.thnstdaagritecwww.nstda.or.th/agritec 096 996 4100 , 02 564 7000

หมายเหตุ : ชนิด 1-3 สามารถพนไดโดยไมเปนอันตรายตอมันสำปะหลัง
    ชนิด 4-6 ตองใชหัวครอบไมใหละอองสัมผัสใบ 
                           และยอดมันสำปะหลัง

ขอมูล: สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

ในมันสำปะหลัง
โรค แมลง และวัชพืช

มีแมลงหว่ีขาวเปนพาหะนำเช้ือไวรัส แพรกระจาย 
โดยติดไปกับทอนพันธุที่ติดเชื้อ (ไมแสดงอาการ) 
ไวรัสโรคใบดางมีหลายพันธุ ปจจุบันยังไมมีสายพันธุ 
มันสำปะหลัง ที่ตานทานโรคนี้

* สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุ 
มันสำปะหลังปลอดโรคโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร
ไทอะมีโทแซม

ไรแดงดูดกินน้ำเลี้ยงตามใตใบ

ทำใหใบสูญเสียคลอโรฟลล

และลามสูยอด ทำใหใบเหลืองซีด 

มวนงอ และรวง 

ตรวจแปลงเดือนละคร้ัง
พบเพลี้ยแปงนอยกวา 10 ตัวตอใบ
พนบิวเวอเรีย 3 คร้ัง ทุก 5 วัน

พบเพลี้ยแปงมากกวา 10 ตัวตอใบ
ฉีดพนสารเคมีไทอะมิโทแซม 4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร

ศัตรูธรรมชาติที่กำจัดไรแดง ไดแก ไรแดงตัวห้ำ 

และดวงเตาสตีธอรัส หากพบการระบาดรุนแรง

ในระยะมันสำปะหลังที่ตนยังเล็ก ใหปองกัน

กำจัดไรแดง โดยเลือกฉีดพนดวย 

สารสไปโรมีซีเฟน (6 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร) 
ทีบูเฟนไพเรด (3-5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร) 
หรือไพริดาเบน (15-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร)

เพลี้ยแปง 

เสนแปงยาว 1 คูทางสวนหาง หากแปง
ดานหลังหลุดออกมองเห็นจุดสีเขม
ดานหลัง 2 จุด

เพลี้ยแปงลาย

ดานขางมีเสนแปงจำนวนมาก

รอบลำตัว

เพลี้ยแปงมันสำปะหลังสีเทา

ตัวเต็มวัยเพศเมียคลายรูปไข 

สีเขียวออน เสนแปงดานขางสั้น 

ดานหลังมีแปงปกคลุมนอย

เพลี้ยแปงมันสำปะหลังสีเขียว 

ตัวเต็มวัยเพศเมียคลายรูปไข สีชมพู 

เสนแปงดานขางสั้น ดานหลังมีแปง

ปกคลุมนอย

เพลี้ยแปงมันสำปะหลังสีชมพู 

ตัวเต็มวัยเพศเมียคลายรูปไขสีเขียวออน 

เสนแปงดานขางสั้น ดานหลังมีแปง

ปกคลุมนอย

เพลี้ยแปงมะละกอ 

มีมดเปนพาหะ ดูดกินน้ำเล้ียงท่ียอดและตาออน
ยอดท่ีถูกทำลายหงิกงอเปนพุม ลำตนบิดเบ้ียว มีชวงขอถี่ 
ทำใหหัวมันสำปะหลังเล็กหากระบาดรุนแรง ยอดแหงตาย

แชทอนพันธุ ดวย

ไทอะมีโทแซม (แอคทารา) 

อัตรา 4 กรัม (ประมาณ 

1 ชอนชา) ตอน้ำ 20 ลิตร

หลีกเล่ียงการปลูกมันสำปะหลังในที่แหงแลงยาวนาน

ควรหมั่นสำรวจแปลงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

เมื่อเริ่มพบการระบาดใหควบคุมโดยชีววิธี เชน 

ปลอยแตนเบียน แมลงชางปกใส หรือฉีดพนราบิวเวอเรีย

หากระบาดรุนแรง ใหฉีดไทอะมีโทแซม อัตรา 4 กรัม 

(ประมาณ 1 ชอนชา) ตอน้ำ 20 ลิตร 

“บิวเวอเรีย” ใชใหถูกวิธี กำจัดเพลี้ยไดภายใน 7 วัน

ไรแดงการปองกัน

การกำจัด

เตรียมสวนผสม

1 2

3

4

+ +
ราบิวเวอเรีย 1 กอน

(250 กรัม)
น้ำ 2 ลิตร น้ำยาลางจาน

2 ชอนชา 

ขยี้ใหสปอร
หลุดจากเมล็ดขาว

กรองผานผาขาวบาง
ไดสารละลายสีขาวขุน

เติมน้ำ
20 ลิตร 

ใสสารจับใบหรือ
น้ำมันมะพราว 
4 ชอนชา 
(20 มิลลิลิตร)

ควบคุมการระบาด 

ใชกอนบิวเวอเรีย 1 กำมือ

ตอตนโรยใตตนมันสำปะหลัง

ขาวที่เหลือนำมาโรยรอบโคนตน

ใชบิวเวอเรียรวมกับระบบน้ำหยดย่ิงดี
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน

ปองกันการระบาด

ใหน้ำแปลงมันสำปะหลัง
กอนฉีดพน 1 ช่ัวโมง 

ฉีดพนชวงเชาตรู
หรือชวงเย็น

ฉีด 3 คร้ัง
ทุก 5 วัน

ฉีดพนท่ียอด
หรือใตใบ

ชนิดไรแดง

การเขาทำลาย 

เปนศัตรูสำคัญในมันสำปะหลัง
ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแหงแลง

และฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน 

ไรแดงมันสำปะหลัง 
ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเสนใบดานหลังทั้งใบออนและใบแก ทำให 

ใบไหมมีสีน้ำตาลและขาดทะลุ 

ไรแมงมุมคันซาวา 
ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณดานหลังใบมันสำปะหลัง เกิดเปนจุดประ 

สีเหลืองดานหนาใบ ใบแหงเปนสีน้ำตาล และตนแคระแกร็น 

การปองกันกำจัด 

เทคโนโลยีการผลิต
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และฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน 

ไรแดงมันสำปะหลัง 
ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเสนใบดานหลังทั้งใบออนและใบแก ทำให 

ใบไหมมีสีน้ำตาลและขาดทะลุ 

ไรแมงมุมคันซาวา 
ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณดานหลังใบมันสำปะหลัง เกิดเปนจุดประ 

สีเหลืองดานหนาใบ ใบแหงเปนสีน้ำตาล และตนแคระแกร็น 

การปองกันกำจัด 
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สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)

agritec@nstda.or.thnstdaagritecwww.nstda.or.th/agritec 096 996 4100 , 02 564 7000

หมายเหตุ : ชนิด 1-3 สามารถพนไดโดยไมเปนอันตรายตอมันสำปะหลัง
    ชนิด 4-6 ตองใชหัวครอบไมใหละอองสัมผัสใบ 
                           และยอดมันสำปะหลัง

ขอมูล: สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

ในมันสำปะหลัง
โรค แมลง และวัชพืช

มีแมลงหว่ีขาวเปนพาหะนำเช้ือไวรัส แพรกระจาย 
โดยติดไปกับทอนพันธุที่ติดเชื้อ (ไมแสดงอาการ) 
ไวรัสโรคใบดางมีหลายพันธุ ปจจุบันยังไมมีสายพันธุ 
มันสำปะหลัง ที่ตานทานโรคนี้

* สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุ 
มันสำปะหลังปลอดโรคโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การผลิตทอนพันธุแบบ Mini Stem Cutting
และพ ัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื ้อกอโรคใบดาง 
มันสำปะหลังดวยวิธีทางอิมมูโนวิทยาและชีววิทยา 
โมเลกุล *

ใชทอนพันธุปลอดเชื้อ 

• ควรใชหัวฉีดรูปพัดหรือหัวปะทะ ขนาดของรูหัวฉีดมีผลตออัตราน้ำที่ใชพน

• สารกำจัดวัชพืชประเภทยาคุมควรใชหัวฉีดท่ีมีรูใหญ เพ่ือใหปริมาณน้ำออกมา 
ประมาณ 80-100 ลิตรตอไร เพราะตองการใหคลุมผิวดินใหสม่ำเสมอ

• สารกำจัดวัชพืชประเภทยาฆาควรใชหัวที่มีรูเล็ก เพื่อใหละอองสารมีขนาดเล็ก 
ปริมาณน้ำที่ใชประมาณ 40-60 ลิตรตอไร เพราะตองการใหละอองจับที่ใบ

• การเดินตองเดินในแนวตรง และใหละอองเหล่ือมกันตรงขอบท้ังสองดานเล็กนอย 
จะทำใหควบคุมวัชพืชไดทั่วทั้งแปลง

วัชพืชในแปลงมันสำปะหลัง

หัวฉีดรูปพัดหรือหัวปะทะเหมาะสมตอการพนสารเคมี

กำจัดวัชพืช โดยละอองสารที่ออกมาเปนรูปพัด

ประเภทยาฆาประเภทยาคุม

ประเภทใบแคบ
ประเภทใบกวา

ง ประเภทกก

หญาขจรจบเล็ก
หญาโขยง
หญาตีนกาใหญ
หญาดอกแดง
หญาตีนกา
หญาตีนนก

ครามขน
เชงใบมน
ผักเบี้ยหิน
สาบเสือ
สาบมวง
ผักปราบไร

กกดอกแบบ
กกทราย

 ชื่อสามัญ อัตราใชตอไร
 ชนิดวัชพืชสวนใหญ

   ที่ควบคุมได

อะลาคลอร 500-700 ซีซี วัชพืชใบแคบ

อะเซโทคลอร 500-700 ซีซี วัชพืชใบแคบ

 เอส-เมโทลาคลอร 180-200 ซีซี วัชพืชใบแคบ

 ไอซอกซะฟลูโทล 15-20 ซีซี วัชพืชใบแคบ

เมทริบิวซิน 50-70 ซีซี วัชพืชใบกวาง

ฟลูมิออกซาซิน 20-30 ซีซี วัชพืชใบกวาง

ไดยูรอน 200-300 ซีซี วัชพืชใบกวาง

 ชื่อสามัญ อัตราใชตอไร ชนิดวัชพืชสวนใหญ

   ที่ควบคุมได

1. ฟลูอะซิฟอบ 300-500 ซีซี เฉพาะวัชพืชใบแคบ

2. ฮาโลซิฟอบ 300-500 ซีซี เฉพาะวัชพืชใบแคบ

3. ควิซาโลฟอบ 200-300 ซีซี เฉพาะวัชพืชใบแคบ

4. พาราควอท 300-500 ซีซี วัชพืชใบแคบและใบกวาง

5. กลูโฟสิเนท 500-1000 ซีซี วัชพืชใบแคบและใบกวาง

6. ไกลโฟเสท 500-1000 ซีซี วัชพืชใบแคบและใบกวาง

   และวัชพืชขามป

หัวฉีดที่เหมาะสมตอการฉีดพนสารกำจัดวัชพืช จากเช้ือราไฟท็อปธอรา ฟกตัวในดินไดนาน 3-5 ป

ระยะกลาอายุ 1-2 เดือน ใบเหลือง เหี่ยว รวง

ระยะสรางหัว โคนเนาที่ตนระดับ ผิวดินลามลงขั้วหัว 

ระยะใกลเก็บเกี่ยว ใบลางรวงเร็ว ผิดปกติ เร่ิมจากปลายหัวข้ึนไปข้ัวหัว

โรคโคนเนาหัวเนามัน

โรคใบดางมันสำปะหลัง

ผลเสียหายตั้งแต 50% 

ปลูกพืชเศรษฐกิจอื ่นที ่ไมใชพืช 
อาศัยของเชื้อ เชน ออย ขาวโพด 
กลวย

ผลเสียหายต่ำกวา 50% 

ใชพันธุตานทาน เชน
ระยอง 5 ระยอง 72 

แชดวยสารเคมี
ปองกันกำจัดเชื้อรา 

ใชชุดตรวจวินิจฉัยที่จำเพาะ
เพื่อตรวจทอนพันธุ 

เฝาระวังการระบาด

ปลูกไมหนาแนนเกินไป 

ใชเชื้อราไตรโคเดอรมา 

ใชสารอาลีเอท

จากไสเดือนฝอย แพรระบาดไดดีในดิน 
ที่มีความชื้น และเนื้อดินรวนปนทราย

ระบบรากเปนปุมปม รากไมสะสมแปง 
ผลผลิตลดลง

ปลูกปอเทืองสลับกอนปลูกมันสำปะหลัง 

ไถตากดินกอนปลูก กำจัดตัวออนของไสเดือนฝอย

ใชพันธุตานทาน เชน ระยอง 7 ระยอง 13 ระยอง 
60 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร 50

โรครากปมมันสำปะหลัง

สารกำจัดวัชพืชในแปลงมันสำปะหลัง

เทคโนโลยีการผลิต
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บิวเวอเรีย

ไวรัสเอ็นพีวี

เทคโนโลยี
สารชีวภัณฑ์
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ท�ำควำมรู้จักกับรำบิวเวอเรีย

  บิวเวอเรีย บาเซียนา เป็นราสีขาวที่ก่อโรคกับ
แมลงหลายชนิด โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล    
และหนอนศตัรพืูช ซึง่ข้อดีของบิวเวอเรีย ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิต รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากน้ียังไม่ก่อให้เกิดการด้ือยา
ของแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่งผลต่อการ
ก�าจัดในระยะยาว

บิวเวอเรีย บาเซียนา: 
ราก�าจัดแมลงศัตรพูืช

กำรท�ำลำยแมลงศัตรพูืชอื่นๆ

• เพลี้ยแป้ง
• แมลงหวี่ขาว
• หนอนผีเสื้อศัตรูพืชต่างๆ 

• เพลี้ยอ่อน  
• หนอนห่อใบข้าว 
• เพลี้ยจั๊กจั่นต่างๆ 

เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้งที่ตาย
และปกคลุมด้วยราบิวเวอเรีย

เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลระยะตัวอ่อน (ก) ตัวเต็มวัยชนดิปีกสั้น (ข) และชนดิปีกยาว (ค)

ตัวอย่ำงเช่น
ท�ำควำมรู้จักกับแมลงศัตรพูืช

ลักษณะของแมลง  
เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลเป็นแมลงปากดูด ตัวเต็มวัยสีน�้าตาล         

ถึงน�้าตาลปนด�า มีทั้งชนิดปีกสั้นและปีกยาว ตัวเมียวางไข่ที่กาบใบและ
เส้นกลางใบ ชีพจักร 28-35 วัน  

ลักษณะต้นข้ำวที่ถูกท�ำลำย  
ตวัอ่อนและตวัเตม็วยัดูดกินน�า้เลีย้งที่ โคนต้นข้าวเหนือผิวน�า้ ท�าให้

ใบเหลอืงแห้งคล้ายถูกน�า้ร้อนลวก แห้งตายเป็นหย่อมๆ เรียกว่า “อาการไหม้”  
 ระดับท่ีต้องจัดกำร : เมื่อพบตัวอ่อนมากกว่า 10 ตัวต่อกอ หรือ      
1 ตัวต่อต้น

เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตำล

ก ข ค

เพลี้ยแป้ง หนอนห่อใบข้าว แมลงหวี่ขาว 

ราสัมผัสตัว
แมลงและงอก

เข้าสู่
ตัวแมลง                    

ราจะเจริญเป็น
เส้นใยท่อนสั้นๆ 
ผลิตสารออกฤทธิ์

หลายชนดิ

แมลงอ่อนแอ ป่วย และ
ตาย เมื่อแมลงตาย

เส้นใยจะแทงออกมาน
อกตัวแมลงและเจริญ
เป็นสปอร์แพร่กระจาย 
ไปตามลม ฝน ติดต่อไป

ยังแมลงอื่นได้

สปอร์รา

ลักษณะกำรท�ำลำยแมลง

• พน่เวลาเย็นที่มแีสงแดดอ่อนๆ ในช่วงที่
มคีวามช้ืนสงู (ห้ามพน่ตอนเช้า เพราะ
เมือ่ถูกแดดราบิวเวอเรียจะตาย)

• พ ่นให้ถูกตัวแมลง (เน่ืองจากแมลง
ส่วนใหญ่หลบอยู่ใต้ใบจึงควรฉีดพ ่น
เน้นบริเวณใต้ใบ)

• หมั่นตรวจนับแมลงหลังจากใช ้รา
บิวเวอเรียไปแล้ว 2–3 วนั เพ่ือตรวจ
สอบผลการควบคุมแมลงศตัรพืูช

• ส�ารวจ/พ่นซ�้า 5-7 วัน

• จ�านวนสปอร์ที่ถูกตัวแมลง
• สภาพแวดล้อมขณะที่ ใช้ โดยเฉพาะ

ความชื้นและอุณหภูมิ
• คุณภาพของสปอร์รา

ปัจจัยของควำมรนุแรง     
ในกำรท�ำลำยแมลง

กำรใช้รำบิวเวอเรีย 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

• ส�าหรับการขยายหัวเชื้อหรือการใช้ราบิวเวอเรีย ควรพจิารณาเรื่องความสะอาดเป็นหลัก และควรมีการแยกสถานที่
ในการผลติเชื้อราแต่ละชนิด เพ่ือหลกีเลีย่งการปนเป้ือน เน่ืองจากราแต่ละชนิดมคีวามสามารถในการเจริญต่างกัน

• ในกรณีที่มีการขยายหัวเชื้อเพื่อท�าการผลิต ไม่ควรมีการต่อหัวเชื้อเกิน 2-3 ครั้ง เนื่องจากประสิทธิภาพของหัวเชื้อ
จะลดลง และหากต้องการราบิวเวอเรียที่มปีระสทิธิภาพ สามารถขอรับได้ที่ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) 

• หากพบการปนเป้ือนสงัเกตเุห็นจุดสดี�าๆ ไม่ควรตกัเฉพาะจุดออก ควรก�าจัดทั้ง
ถุงโดยการน�าไปฝังหรือเผา

ù î û̄ù Ñ̃Ëœ̄õ                                           æ̌‹ÑÏ ®œ“Ô›̊û

ข้อควรระวัง

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์
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49



การใชไวรัส เอ็น พี วี

ขอมูลโดย
โรงงานตนแบบผลิตไวรัส เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ( VNPV )
หนวยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี ( VAU )
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)
โทรศัพท 0 2564 6700 ตอ 3781, 3811

ติดตอสั่งซื้อ
บริษัท ไบรทออรแกนิค จำกัด
โทรศัพท 064 536 3549
บริษัท บีไบโอ จำกัด
โทรศัพท 081 806 1268

ติดตอสั่งซื้อ
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

ไวรัส  เอ็น  พี  วี  คืออะไร
       เอ็น  พี  วี (NPV) ยอมาจาก Nuclearpolyhedro virus  เปนไวรัสท่ีเกิดโรคกับแมลงชนิดหน่ึงจาก
หลายชนิด  ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำลายแมลงศัตรูพืชไดสูงสุด  เหมาะสมที่จะนำมาใชควบคุมแมลง
ศัตรูพืช  เนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงตอแมลงเปาหมาย  มีความปลอดภัยตอมนุษย สัตว  พืช  และ
มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยท่ีสุด  ไวรัส  เอ็น  พี  วี  สวนใหญพบวาทำลายหนอนของผีเส้ือในอันดับ 
Lepidoptera  ไดมากมาย  ในประเทศไทยไดมีการพัฒนาผลิตไวรัส  เอ็น  พี  วี  ของแมลงศัตรูพืชที่
สำคัญทางเศรษฐกิจ  3  ชนิด  ไดแก  ไวรัส  เอ็น  พี  วี  ของหนอนกระทูหอม  ไวรัส  เอ็น  พี  วี  ของ
หนอนเจาะสมอฝาย  และไวรัส  เอ็น  พี  วี  ของหนอนกระทูผัก

 ลักษณะผลึกของเชื้อไวรัส เอ็น พี วี

ควบคุมแมลงศัตรูพืช

ชีวภัณฑ

หนอนกระทูหอม  และหนอนกระทูผัก  มีพืชอาหารกวางขวางมาก  
จึงพบการระบาดอยูตลอดป  พบทำลายพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ
มากกวา 20 ชนิด  เชน  พริก  หอมแดง  หอมหัวใหญ  กระเทียม  
ถั่วฝกยาว  ถั่วเขียว  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  มะเขือเทศ  หนอไมฝรั่ง  
ขาวโพดหวาน  ผักกาดขาวปลี  กระหล่ำปลี  กะหล่ำดอก  ฝาย  
แตงโม  เผือก  แตงกวา มะระ  องุน  กุหลาบ  ดาวเรือง  กลวยไม  
และผักชี

พืชอาหารของหนอนกระทูหอม และหนอนกระทูผัก

อัตราการใชและวิธีการพน

หนอนกระทูหอม
หนอนกระทูผัก
หนอนเจาะสมอฝาย 

10-20  มิลลิลิตร
ตอน้ำ  20  ลิตร

 พนทุก  7-10  วัน  
เมื่อพบระบาดรุนแรง

พนทุก  4  วันติดตอกัน  2  ครั้ง  

พนอัตรา  20  มิลลิลิตร
ตอน้ำ  20  ลิตร

 ไวรัส เอ็น พี วี

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์



ผานการทดสอบแลววา ปลอดภัย
ตอมนุษย สัตว และสภาพแวดลอม 
จึงไมมีพิษตกคางบนพืช 

  ไวรัส  เอ็น พี  วี  จะทำใหแมลงเปนโรคและตาย  โดยการที่ตัวออนของแมลงตองกิน
   ไวรัสที่ปะปนอยูบนใบพืชอาหาร  เมื่อไวรัสเขาสูกระเพาะอาหารผลึกโปรตีน
   ที่หอหุมอนุภาคของไวรัสจะถูกยอยสลายโดยน้ำยอยในกระเพาะอาหารของ
แมลงที่มีฤทธิ์เปนดาง  อนุภาคไวรัสจะหลุดออกมาและเขาทำลายเซลลกระเพาะอาหาร  ลักษณะอาการ
โรคเริ่มตนจากการที่หนอนจะลดการกินอาหารลง  เมื่อไวรัสไปทำลายเซลลกระเพาะอาหาร  อนุภาคของ
ไวรัสขยายพันธุทวีจำนวนมากขึ้นแพรกระจายเขาสูภายในลำตัวของแมลง  เขาไปทำลายอวัยวะสวนตาง ๆ 
ของแมลง  เชน  เม็ดเลือด  ไขมัน  กลามเนื้อ  ผนังลำตัว  เปนตน  เมื่อเซลลเหลานี้ถูกทำลาย  การทำงาน
ของอวัยวะตางๆ จะเสียไป  ทำใหหนอนตายในที่สุด

เม่ือหนอนกินไวรัส  เอ็น  พี  วี  เขาไป  1-2  วัน  ผนังลำตัวจากสีเขียวสดจะมีสีซีดจางลง
หนอนลดการกินอาหาร  การเคลื่อนไหวชาลง  จนไมเคลื่อนที่  ระยะตอมาผนังลำตัว
จะมีสีขาวขุนหรือสีครีม หนอนจะหยุดกินอาหารและจะพยายามไตขึ้นสูบริเวณสวนยอด
ของตนพืชมักตายในลักษณะหอยหัวและสวนทองลงเปนรูปตัว “วี” หัวกลับ  เมื่อหนอนตายผนังลำตัว
จะแตกงายและจะเปล่ียนเปนสีดำอยางรวดเร็ว  ของเหลวภายในซากหนอนตายเต็มไปดวยผลึกของไวรัส

1

2

3

ใชเวลาฟกตัวกอนที่หนอนจะแสดงอาการโรค และตาย  โดยทั่วไปใชเวลา 2-7 วัน  
ขึ้นอยูกับขนาดของหนอน  และปริมาณเชื้อไวรัสที่กินเขาไป

ตองทำความเขาใจและศึกษาวิธีการใชอยางถูกตอง  จึงจะสามารถนำไปใชอยางไดผล  

คงอยูบนพืชไดระยะเวลาสั้น  เนื่องจากรังสีอุลตราไวโอเลตจากแสงแดด  

ขอจำกัดของไวรัส  เอ็น  พี  วี

ไวรัส  เอ็น พี  วี  ทำลายแมลงอยางไร

ลักษณะอาการของโรคไวรัส  เอ็น  พี  วี  

เปนจุลินทรีย
ที่พบในประเทศไทย  

แมลงศัตรูสรางความ
ตานทานไดชากวา
สารฆาแมลง

มีความเฉพาะเจาะจงตอชนิด
ของแมลงศัตรูพืช จึงปลอดภัย
ตอแมลงศัตรูธรรมชาติ
และแมลงที่มีประโยชนอื่นๆ

ใชรวมกับสารเคมีปองกัน
กำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ได
โดยที่ประสิทธิภาพ

ไมลดลง

เกษตรกรสามารถตอเชื้อใชเองไดอีก 
เปนการประหยัดเงินคาสารฆาแมลง

ขอดีของการใชไวรัส  เอ็น  พี  วี

ผลิตภัณฑเพื่ออาหารปลอดภัย
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ผานการทดสอบแลววา ปลอดภัย
ตอมนุษย สัตว และสภาพแวดลอม 
จึงไมมีพิษตกคางบนพืช 

  ไวรัส  เอ็น พี  วี  จะทำใหแมลงเปนโรคและตาย  โดยการที่ตัวออนของแมลงตองกิน
   ไวรัสที่ปะปนอยูบนใบพืชอาหาร  เมื่อไวรัสเขาสูกระเพาะอาหารผลึกโปรตีน
   ที่หอหุมอนุภาคของไวรัสจะถูกยอยสลายโดยน้ำยอยในกระเพาะอาหารของ
แมลงที่มีฤทธิ์เปนดาง  อนุภาคไวรัสจะหลุดออกมาและเขาทำลายเซลลกระเพาะอาหาร  ลักษณะอาการ
โรคเริ่มตนจากการที่หนอนจะลดการกินอาหารลง  เมื่อไวรัสไปทำลายเซลลกระเพาะอาหาร  อนุภาคของ
ไวรัสขยายพันธุทวีจำนวนมากขึ้นแพรกระจายเขาสูภายในลำตัวของแมลง  เขาไปทำลายอวัยวะสวนตาง ๆ 
ของแมลง  เชน  เม็ดเลือด  ไขมัน  กลามเนื้อ  ผนังลำตัว  เปนตน  เมื่อเซลลเหลานี้ถูกทำลาย  การทำงาน
ของอวัยวะตางๆ จะเสียไป  ทำใหหนอนตายในที่สุด

เม่ือหนอนกินไวรัส  เอ็น  พี  วี  เขาไป  1-2  วัน  ผนังลำตัวจากสีเขียวสดจะมีสีซีดจางลง
หนอนลดการกินอาหาร  การเคลื่อนไหวชาลง  จนไมเคลื่อนที่  ระยะตอมาผนังลำตัว
จะมีสีขาวขุนหรือสีครีม หนอนจะหยุดกินอาหารและจะพยายามไตขึ้นสูบริเวณสวนยอด
ของตนพืชมักตายในลักษณะหอยหัวและสวนทองลงเปนรูปตัว “วี” หัวกลับ  เมื่อหนอนตายผนังลำตัว
จะแตกงายและจะเปล่ียนเปนสีดำอยางรวดเร็ว  ของเหลวภายในซากหนอนตายเต็มไปดวยผลึกของไวรัส

1

2

3

ใชเวลาฟกตัวกอนที่หนอนจะแสดงอาการโรค และตาย  โดยทั่วไปใชเวลา 2-7 วัน  
ขึ้นอยูกับขนาดของหนอน  และปริมาณเชื้อไวรัสที่กินเขาไป

ตองทำความเขาใจและศึกษาวิธีการใชอยางถูกตอง  จึงจะสามารถนำไปใชอยางไดผล  

คงอยูบนพืชไดระยะเวลาสั้น  เนื่องจากรังสีอุลตราไวโอเลตจากแสงแดด  

ขอจำกัดของไวรัส  เอ็น  พี  วี

ไวรัส  เอ็น พี  วี  ทำลายแมลงอยางไร

ลักษณะอาการของโรคไวรัส  เอ็น  พี  วี  

เปนจุลินทรีย
ที่พบในประเทศไทย  

แมลงศัตรูสรางความ
ตานทานไดชากวา
สารฆาแมลง

มีความเฉพาะเจาะจงตอชนิด
ของแมลงศัตรูพืช จึงปลอดภัย
ตอแมลงศัตรูธรรมชาติ
และแมลงที่มีประโยชนอื่นๆ

ใชรวมกับสารเคมีปองกัน
กำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ได
โดยที่ประสิทธิภาพ

ไมลดลง

เกษตรกรสามารถตอเชื้อใชเองไดอีก 
เปนการประหยัดเงินคาสารฆาแมลง

ขอดีของการใชไวรัส  เอ็น  พี  วี

ผลิตภัณฑเพื่ออาหารปลอดภัย

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์



การใชไวรัส เอ็น พี วี

ขอมูลโดย
โรงงานตนแบบผลิตไวรัส เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ( VNPV )
หนวยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี ( VAU )
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)
โทรศัพท 0 2564 6700 ตอ 3781, 3811

ติดตอสั่งซื้อ
บริษัท ไบรทออรแกนิค จำกัด
โทรศัพท 064 536 3549
บริษัท บีไบโอ จำกัด
โทรศัพท 081 806 1268

ติดตอสั่งซื้อ
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

ไวรัส  เอ็น  พี  วี  คืออะไร
 Nuclearpolyhedro virus  

 ลักษณะผลึกของเชื้อไวรัส เอ็น พี วี

ควบคุมแมลงศัตรูพืช

พืชอาหารของหนอนกระทูหอม และหนอนกระทูผัก

อัตราการใชและวิธีการพน
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รายการ Club Farmday The Series 
 ตอน NPV ไวรัสกำ�จัดหนอนร้�ย

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์



ไวรัสกำาจัดหนอนร้าย
ค�ำตอบที่มักคุ้น แม้จะรู้พิษภัยของกำรใช้สำรเคมี แต่ด้วย

ปัจจัยแวดล้อมหลำยอย่ำง ท�ำให้เกษตรกรจ�ำนวนไม่น้อยไม่อำจ

ตัดใจเลิกใช้สำรเคมีนั้นได้ แต่ใช่ว่ำเมื่อใช้สำรเคมีแล้ว จะต้องเป็น

ทำสของสำรเคมีตลอดไป ในวันที่สำรเคมีไม่สำมำรถจัดกำร “ศัตรู

พืช” ได้อยู่ “สำรชีวภัณฑ์” เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ำม “ไวรัส

เอ็นพีวี” เป็นหนึ่งในสำรชีวภัณฑ์ที่ถูกพูดถึงน้อย แต่ประสิทธิภำพ

ฉกำจนัก ที่ส�ำคัญยังใช้ได้ทั้งเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์อีกด้วย 

“รู้ว่าใช้เคมี
อันตราย

แต่เห็นผลทันที” 

“อยากใช้ชีวภัณฑ์นะ
แต่ออกฤทธิ์ช้า
ไม่ทันการณ์”

NPV
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รู้จัก “ไวรัสเอ็นพีวี”
 ไวรัสเอ็นพีวี (Nuclear Polyhedriosis Virus: NPV) เป็นไวรัสกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชำติและท�ำให้แมลงเกิดโรค มี
กำรทดสอบควำมปลอดภยัของไวรสัเอน็พวีแีละผลติเป็นกำรค้ำจ�ำหน่ำยท่ัวโลก ไวรัสเอน็พีวมีคีวำมจ�ำเพำะต่อหนอนแต่ละชนดิๆ 
โดยในประเทศไทยพบไวรัสเอ็นพีวีจ�ำเพำะหนอน 3 ชนิด ได้แก่ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจำะสมอฝำ้ย ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูพืชที่ท�ำลำยพืชเศรษฐกิจของไทย ไม่วำ่จะเป็น องุ่น สตรอว์เบอร์รี่ แตงโม ดำวเรือง ผักตระกูลกะหล�่ำ ผัก
สลัด เป็นต้น

	 คณุสมัฤทธิ	์เกยีววงษ์	ผูจั้ดการโรงงานต้นแบบผลิต
ไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช	 สวทช.	บอกว่ำ 
ลักษณะกำรเข้ำท�ำลำยของไวรัสเอ็นพีวี จะออกฤทธิ์แบบกิน
ตำย คอื หนอนตอ้งกินเชือ้ไวรสัเขำ้ไป ในล�ำไสส้่วนกลำงของ
หนอนมีสภำพเป็นด่ำงจะละลำยผลึกที่หุ้มตัวไวรัส เชื้อไวรัส
จะเริ่มท�ำลำยกระเพำะของหนอนและกระจำยไปท่ัว ท�ำให้
หนอนติดเชื้อและตำยในที่สุด

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์



“ไวรัสเป็นส่ิงมีชีวิต ต้องการเวลาในการเพิ่มจำานวนและออกฤทธิ์ จะทำาให้หนอนป่วยและตาย ด้วยกลไกแบบน้ี       
หนอนท่ีป่วยจากเชื้อไวรัส การเคล่ือนไหวจะช้า กินอาหารได้น้อยลง และตายในที่สุด โดยหนอนจะตายบนยอด ห้อยหัวลง   
เป็นลักษณะตัววี (V Shape) ซึ่งเป็นลักษณะการตายจำาเพาะของหนอนที่ได้รับเชื้อไวรัสเอ็นพีวี เมื่อลมพัด ตัวหนอนปริแตก 
ไวรัสจะไหลลงต้นพืช หนอนตัวอื่นมากินก็จะได้รับเชื้อต่อไป”

 ด้วยกลไกกำรท�ำงำนตำมธรรมชำตินี ้ท�ำให้เมือ่พ่นไวรัสเอน็พีวแีล้วหนอนไม่ตำยทันที ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกษตรกรต้องเข้ำใจ
และยอมรับได้ จึงจะท�ำให้เกษตรกรใช้ไวรัสเอ็นพีวีได้ด้วยควำมมั่นใจและสบำยใจ

เคมีใช้ได้ อินทรีย์ใช้ดี
ไม่ใช่เรือ่งง่ำยทีเ่กษตรกรจะปรบัเปลีย่นมำใช้สำร

ชีวภัณฑ์ แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองยำกท่ีเกษตรกรจะใช้สำรชีวภัณฑ์
ควบคูก่บัสำรเคม ีคณุสมัฤทธิ ์บอกว่ำ ไวรสัเอน็พวีใีช้ได้กบั 
เกษตรปลอดภัย เกษตรอนิทรย์ีล้วน หรอืแม้แต่เกษตรเคมี 
ซึ่ งป ัญหำกำรใช ้สำรเคมีที่พบในกำรท�ำเกษตร คือ                  
ใช้ปริมำณเกินควำมจ�ำเป็นและพ่นติดต่อหลำยครั้ง           
ท�ำให้แมลงหรอืโรคดือ้ต่อสำรเคมนีัน้ แต่ถ้ำใช้ไวรสัเอ็นพวีี
ร่วมด้วย หนอนจะอ่อนแอลง เมือ่ใช้สำรเคม ีหนอนจะตำย
ดีขึ้น

“สารเคมีท่ีหนอนเคยดื้อ ถ้าใช้ ไวรัสเอ็นพีวี         
นำาไปก่อน พบว่าสารเคมีที่เคยใช้ไม่ได้ผลก็สามารถใช้
ควบคุมหนอนได้ด้วย ทำาให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้  
สารเคมีและลดความเส่ียงจากที่พ่นเคมีไปแล้ว แทนท่ีจะ
ต้องเพิม่อตัราการใช้สารเคม ีก็ให้สลบัมาใช้ไวรสัเอน็พวี”ี 

 ส�ำหรับกำรท�ำเกษตรอินทรีย์นั้น คุณสัมฤทธิ์ บอกว่ำ ไวรัสเอ็นพีวีคือค�ำตอบของคนท�ำเกษตรอินทรีย์ และมั่นใจที่จะ
ใช้ไวรสัเอน็พวีไีด้ เพรำะสหพันธ์เกษตรอนิทรย์ีนำนำชำต ิ(International Federation of Organic Agriculture Movement; 
IFOAM) อนุญำตให้ใช้ไวรสัเอน็พวีใีนโปรแกรมควบคมุแมลงศตัรพูชืได้ แต่มเีงือ่นไขว่ำผูจ้�ำหน่ำยต้องขอกำรรับรองจำก IFOAM 
หรือหน่วยงำนมำตรฐำนในประเทศนั้นๆ

รู้เขา รู้เรา 
 วธิกีำรใช้ไวรสัเอน็พวีไีม่แตกต่ำงจำกกำรใช้สำรควบคมุศตัรพูชืทัว่ไป คอื ผสมน�ำ้แล้วฉดีพ่น แต่กำรใช้ให้ได้ประสทิธภิำพ 
ยงัมเีทคนิควธิแีละควำมรูท้ีเ่กษตรกรต้องใส่ใจ ซ่ึงคณุสัมฤทธิบ์อกว่ำ เกษตรกรต้องรู้จักชนดิของหนอน เพ่ือเลือกใช้ไวรสัเอน็พวีี     
ให้ถูกกับหนอน และต้องประเมินควำมรุนแรงของหนอนที่เข้ำท�ำลำยพืช เพื่อจะได้ใช้ไวรัสเอ็นพีวีในปริมำณที่เหมำะสม

“ต้องดูว่าหนอนกัดกินระยะไหน น้อย ปานกลาง หรือรุนแรง ถ้าน้อยก็ใช้ 10 ซีซี/นำ้า 20 ลิตร ถ้ารุนแรงต้องใช้                 
20 ซีซี/นำ้า 20 ลิตร ส่วนการฉึดพ่นควรฉีดหลังบ่ายสามโมง เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะส่งผลต่อการทำาลายไวรัส ผสมสาร
จับใบเพื่อให้ไวรัสเอ็นพีวีเกาะอยู่บนใบพืช การใช้หัวสเปรย์ฝอยทำาให้ได้ละอองมากกว่า ไวรัสเอ็นพีวีเกาะติดบนใบได้ดีกว่า    
สเปรย์หัวใหญ่”
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บทพิสูจน์ เมื่อสารเคมีเอาไม่อยู่ ไวรัสเอ็นพีวีช่วยได้
          

 ในวันที่แปลงปลูกหอมแบ่งกว่ำ 10 ไร่ในอ�ำเภอ
หนองใหญ่ จ.ชลบุรี กลำยเป็นอำหำรชั้นเลิศให้กับเหล่ำ 
“หนอนกระทูห้อม” สำรเคมชีนดิไหน แรงมำกเท่ำไรกไ็ม่
สำมำรถจัดกำรศัตรูพืชตัวฉกำจนี้ได้ คุณวิชัย สวัสดี 
เกษตรกรเจ้ำของแปลงได้ค้นคว้ำหำข้อมลูผ่ำนอนิเทอร์เนต็
และพบทำงออกก�ำจัดหนอนร้ำยนี้

“บ้านผมปลูกหอมมา 20 กว่าปี ตั้งแต่รุ่นพ่อ      
รุน่แม่ ใช้สารเคมีมาตลอด จนระยะหลงัหนอนระบาดหนกั 
สารเคมีก็เอาไม่อยู่ จนมาเจอข้อมูลว่าไวรัสเอ็นพีวี      
ช่วยได้” 

 คุณวิชัยไม่รอช้ำค้นหำแหล่งจ�ำหน่ำยไวรัสเอ็นพีวี จนได้เข้ำมำพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่โรงงำนต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวี        

เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช สวทช. และกลับไปพร้อมกับขวดไวรัสเอ็นพีวี

“ผมมองว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ น่าจะดี พอไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ทำาให้มั่นใจขึ้น ตอนที่เอามา
ฉีดครั้งแรกเป็นช่วงท่ีหนอนระบาดแล้ว อยู่ในระยะหนอนเต็มวัย ก็ยังไม่เห็นผลชัดเจน แต่ในรอบการผลิตใหม่ เห็นผลชัดเจน
มาก หนอนกระทู้หอมน้อยลง”

คุณวิชัยใช้ไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนกระทู้หอมตั้งแต่หอมอำยุได้ 11 วัน หลังจำกนั้นฉีดซ�้ำอำทิตย์ละครั้ง แต่ละแปลง
ฉีดไม่เกิน 3 ครั้ง ท�ำให้สำมำรถก�ำจัดหนอนกระทู้หอมได้ชะงักดังที่คุณวิชัยบอกว่ำ “หายไปและแทบจะไม่มีเลย”

 ปัจจุบันคุณวิชัยใช้ไวรัสเอ็นพีวีก�ำจัดหนอนกระทู้หอมมำกว่ำ 3 ปี คุณวิชัยบอกว่ำ ตอนนี้มั่นใจวำ่ไวรัสเอ็นพีวีช่วยได้ ใช้

แล้วได้ผล แม้ว่ำจะเห็นผลช้ำกว่ำเคมี แต่หนอนไม่ดื้อยำและยังปลอดภัยกับผู้ใช้ด้วย

ติดต่อสั่งซื้อไวรัสเอ็นพีวี	ได้ที่ 
โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)

โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3781

บริษัท	ไบรท์ออร์แกนิค	จ�ากัด  

114/146 หมู่ 10 ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ 064 5363549

บริษัท	บีไบโอ	จ�ากัด	

106/8 ซอยลำดพร้ำว 35 ถนนลำดพรำ้ว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 081 8061268

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์
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ชันโรง

อาหารหมักโค

ไรนำ้านางฟ้า

หนอนแม่โจ้

ปลาไหลนา

เทคโนโลยี
ด้านสัตว์
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ชันโรง
แมลงผสมเกสรพืชชั้นยอด

ประเภทของชันโรงในประเทศไทย

ชันโรงเปนแมลงสังคมแทจริง แบงหนาที่ทำงานตามวรรณะ 

ภาพโดย รศ.ดร.สมนึก บุญเกิด สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชันโรง (Stingless bee) เปนแมลงผสมเกสรจำพวกผึ้งชนิดหนึ่งไมมีเหล็กใน 

ชันโรงเปนแมลงผสมเกสรประจำถ่ิน ท่ัวโลกพบชันโรงมากกวา 400 ชนิด ในประเทศไทย

พบชันโรง 37 ชนิด เกษตรกรนิยมเล้ียงชันโรงเพ�อเปนแมลงผสมเกสรในสวนผลไม 

พืชผัก เชน เงาะ ล้ินจ่ี ลำไย มะพราว สมโอ พริก แตงกวา ฟกทอง เปนตน เน�องจาก

ระยะบินหากินไมไกล หากเล้ียงในสวนท่ีเปนเกษตรอินทรีย น้ำผ้ึงชันโรงท่ีไดก็จะเปน

น้ำผึ้งอินทรียดวยเชนกัน

วงจรชีวิต

ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยหนอนหนอน ดักแด ดักแด 

6 – 7 วัน 6 – 7 วัน 26 วัน 

39-40 วัน

3. ชันโรงบานหรือผึ้งจิ๋ว เชน 

 ชันโรงหลังลาย (T. fuscobalteata (Cameron)) 

 ชันโรงขนเงิน (T. pagdeni (Schwarz)) 

 ชันโรงรุงอรุณ (T. laeviceps (Smith))
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1. ชันโรงปา เชน ชันโรงสิรินธร

 (T. sirindhronae (Michener and Boongird)) เปนตน

2. ชันโรงกึ่งปากึ่งบาน เชน 

 ชันโรงใตดิน (T. collina (Smith))

 ชันโรงญี่ปุน (T. hirashimai (Sakagami))

1. วรรณะนางพญา (Queen caste) วางไขและควบคุมรัง

2. วรรณะชันโรงงาน (Worker caste) ทำงานทุกอยางในรังและนอกรัง ออกหาอาหาร 

 เก็บเกสร น้ำหวาน ยางไม 

3. วรรณะชันโรงตัวผู (Male caste) ผสมพันธุกับนางพญาพรหมจรรย

ชันโรงชวยใหอัตราการติดผลเพิ่มขึ้น 80-90% 

ชวยผสมเกสรดอกไมพืชเศรษฐกิจที่บานอยูในรัศมีหากินไดเกือบทุกชนิด 

ชันโรงบินออกหาอาหาร เก็บเกสรและน้ำตอยในรัศมีประมาณ 300 เมตร 

ชันโรงไมมีพฤติกรรมทิ้งรัง 

เลี้ยงชันโรงไดทั้งในรูปแบบอยูกับที่หรือเคล�อนยายไปตามแหลงอาหาร 

ไขชันโรงไขชันโรง

เทคโนโลยีด้านสัตว์



ที่มา: กลุมสงเสริมแมลงเศรษฐกิจ กรมสงเสริมการเกษตร

ลิ้นจี่

แคแสด

ลำไย แคแสด

เงาะ

ลิ้นจี่ ทานตะวัน    งา              มะกอกน้ำ           พุทรา                     ทานตะวัน

งิ้ว นุน มะมวง ยางพารา

เสม็ด ขาวโพด ดาวกระจาย ฟกทอง แตงกวา บัวทุกชนิด ชมพู ขี้เหล็ก ปาลมน้ำมัน และมะพราว

กระถินนา

                                 ไมยราบยักษ

ม.ค. ก.พ. เม.ย.มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ชวงการบานของพืชอาหาร

ผลผลิตและการใชประโยชนจากชันโรง 

“อาชีพเพาะเลี้ยงชันโรง” 

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 11120 
โทรศัพท 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7004 สายดวน สท. 096 996 4100 อีเมล aimi@nstda.or.th www.nstda.or.th/aimi

พืชอาหารของชันโรง

ใชเปนส�อผสมเกสรพืช ใชไดกับไมผล 

พืชผักเศรษฐกิจ เชน ทุเรียน มะมวง 

ลำไย เงาะ เปนตน

ผูท่ีจะเล้ียงชันโรงเปนอาชีพจำเปนตองแยกขยายรังใหไดจำนวนมาก จะชวยใหมีรายไดจากการจำหน�ายน้ำผ้ึงไมต่ำกวา

เดือนละ 30,000-40,000 บาท ทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีรายไดจากการแยกรังจำหน�าย ราคา 1,200-1,500 บาท/รัง

และบริการเชารังเพ�อผสมเกสร ราคาเชาวันละ 30 บาท/รัง

น้ำผึ้งชันโรง มีลักษณะเดนคือ มีสีคอนขางดำหรือสีเขม มีความเปนกรดสูง มีรสเปรี้ยว น้ำผึ้งชันโรงมีคุณประโยชนสูง 

มีสารอาหารมากกวา 22 ชนิด เชน คารโบไฮเดรท กรดอะมิโน วิตามิน แรธาตุ และเอนไซมตางๆ นอกจากนี้น้ำผึ้งชันโรง

นำไปผสมกับเคร�องสำอางเพ�อบำรุงผิวพรรณไดหลากหลาย เชน สบู โลชั่น ครีม ยาสระผม เปนตน

ผูที่จะเพาะเลี้ยงชันโรงเปนอาชีพหลัก จำเปนตอง... 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับชันโรง เชน ชีววิทยาของชันโรง พฤติกรรม

 การผสมพันธุ การหาอาหาร ไดแก เกสร น้ำตอย และชันผ้ึง 

2. มีพ้ืนท่ีทำการเกษตร เพ�อใชเปนสถานท่ีต้ังรังชันโรงท้ังแบบถาวรและช่ัวคราว

3. ตองมีขอมูลสภาพพ้ืนท่ี ปริมาณชันโรงตอพืชอาหารของชันโรง 

4. มีจุดมุงหมายชัดเจนในการเพาะเล้ียงชันโรงเพ�อผลิตน้ำผ้ึง ชันผ้ึง หรือการ

 จำหน�ายรัง หรือเพ�อบริการผสมเกสรไมผล

ชันของชันโรง (Propolis) เปนสารปฏิชีวนะในธรรมชาติ มีสารประกอบฟลาโวนอยส 

(Flavonoid) และสารตานอนุมูลอิสระจากพืชที่มีคุณสมบัติตอตานการเกิด
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งรโนัชงอขราหาอชืพ

 ชืพรสกเมสผอ�สนปเชใ  ลผมไบักดไชใ

 งวมะม นยีรเุท นชเ จิกฐษรศเกัผชืพ

นตนปเ ะางเ ยไำล

าวกำตมไงผึำนยา�นหำจรากกาจดไยารีมหใยวชะจ กามนวนำจดไหใงัรยายขกยแงอตนปเำจพีชาอนปเงรโนัชงยลีเะจทีผู

เดือนละ 30,000-40,000 บาท ทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีรายไดจากการแยกรังจำหน�าย ราคา 1,200-1,500 บาท/รัง

และบริการเชารังเพ�อผสมเกสร ราคาเชาวันละ 30 บาท/รัง

น้ำผึ้งชันโรง มีลักษณะเดนคือ มีสีคอนขางดำหรือสีเขม มีความเปนกรดสูง มีรสเปรี้ยว น้ำผึ้งชันโรงมีคุณประโยชนสูง 

งรโนัชงึผำนีนกาจกอน ๆงาตมซไนอเะลแ ุตาธรแ นิมาตวิ นโิมะอดรก ทรดเฮไบโราค นชเ ดินช 22 าวกกามราหาอราสีม

ชลโ ูบส นชเ ยาลหกาลหดไณรรพวิผงุรำบอ�พเงาอำสงอ�รคเบักมสผปไำน นตนปเ มผะรสาย มีรค นั

 ...งอตนปเำจ กัลหพีชาอนปเงรโนัชงยีลเะาพเะจีทูผ

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับชันโรง เชน ชีววิทยาของชันโรง พฤติกรรม

 งผึนัชะลแ ยอตำน รสกเ กแดไ ราหาอาหราก ธุนัพมสผราก 

วารควชัะลแรวาถบบแงทังรโนัชงัรงตัทีนาถสนปเชใอ�พเ รตษกเรากำททีนพีืม .2

 งรโนัชงอขราหาอชืพอตงรโนัชณามิรป ทีนพืพาภสลูมอขีมงอต .3

รากอืรห งผึนัช งผึำนติลผอ�พเงรโนัชงยลีเะาพเรากนในจเดัชยามหงมุดุจีม .4

ลผมไรสกเมสผรากิรบอ�พเอืรห งัรยา�นหำจ 

 )siloporP( งรโนัชงอขนัช  สยอนวโาลฟบอกะรปราสีม ิตาชมรรธนใะนวีชิฏปราสนปเ

(Flavonoid) และสารตานอนุมูลอิสระจากพืชที่มีคุณสมบัติตอตานการเกิด
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 “ใช่ผ้ึงมั้ย” “เก็บน�้ำผึ้งขำยได้มั้ย” ค�ำถำมยอดนิยมที่คุณวสันต์	ภูผา เกษตรกรสวนผลไม้และผู้ประกอบกำรเพำะเลี้ยง
ชันโรง ได้ยินเสมอจำกผู้มำเยี่ยมชม “ศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงชันโรง	(ผึ้งจิ๋ว)” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม แต่
กว่ำจะเป็นผู้เชี่ยวชำญเรื่องชันโรงและมีศูนย์สำธิตเพำะเลี้ยงผึ้งจิ๋วแห่งใหญ่นี้ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องจิ๋วๆ 

จาก “ผึ้ง” สู่ “ชันโรง” ตอบโจทย์สวนผลไม้
 เช่นเดียวกับเกษตรกรท่ัวไปท่ีต้องกำรให้สวนผลไม้ตนเองมีผลผลิตเพ่ิม เมื่อรู้ว่ำสวนล้ินจ่ีในพ้ืนที่ได้ผลผลิตเพิ่มข้ึน               
จำกกำรเลี้ยง “ผึ้ง” ช่วยผสมเกสร คุณวสันต์ไม่รีรอที่จะเรียนรู้และลงทุนร่วมครึ่งลำ้นบำทเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ของตน แต่กลับไม่เป็น

“ชันโรง”
ผ้ึงจิว๋ ร�ยได้แจ่ม 

ดังที่คำดหวัง ด้วยพฤติกรรมของผึ้งที่จะผสมพันธุ์บนอำกำศ จึงกลำยเป็นอำหำรอันโอชะของนกประจ�ำถ่ินอย่ำง “นกจำบคำ”        
แม้สญูเงนิจ�ำนวนมำกไปแล้ว แต่ด้วยควำมต้องกำรเพิม่ผลผลติให้สวนผลไม้ตนเอง คณุวสนัต์ย้อนนกึถงึแมลงผสมเกสรอกีชนิดหนึง่
ที่คุ้นเคยมำแต่เด็ก 

“รู้ว่าชันโรงเป็นแมลงผสมเกสร ก็ไปแคะรังชันโรงท่ีอยู่
ใต้เตยีงนอนได้มา 4 รงั เอามาใส่รงัท่ีเหลือจากการเล้ียงผ้ึง   ผ่าน
ไป 6 เดือนจำานวนเพิ่มขึ้นเต็มรัง ก็ลองแยกรังเอง” 

 แม้จะรู้ว่ำชันโรงเป็นแมลงผสมเกสรตระกูลเดียวกับผึ้ง 
เพยีงแต่ไม่มเีหลก็ไน แต่พฤตกิรรมกำรใช้ชีวิต กำรหำอำหำร หรอื
แม้แต่กำรผสมพันธุ์ ก็เป็นเรื่องใหม่ที่คุณวสันต์ต้องเรียนรู้และ
ท�ำควำมรู้จักกับผึ้งจิ๋วชนิดนี้ถึง 3 ปี

“นางพญาชันโรงกลางคืนจะไม่นอน จะไข่ในรังตลอด 
ชันโรงงานจะหาอาหารในรัศมี 300 เมตร ออกผสมเกสร             

 
“ใช่ผึง้ม้ัย” “เกบ็น�ำ้ผึง้

ขำยได้มั้ย” ค�ำถำมยอดนิยมที่   
คณุวสนัต์	ภูผา เกษตรกรสวนผลไม้และ

ผู้ประกอบกำรเพำะเลี้ยงชันโรง ได้ยินเสมอ
จำกผู้มำเยี่ยมชม “ศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยง
ชันโรง	 (ผ้ึงจิ๋ว)” ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นที่อ.อัมพวำ 
จ.สมุทรสงครำม แต่กว่ำจะเป็นผู้เช่ียวชำญ
เรือ่งชนัโรงและมศีนูย์สำธิตเพำะเลีย้งผึง้จ๋ิว

แห่งใหญ่นี้ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องจิ๋วๆ 

เทคโนโลยีด้านสัตว์



ตอนเช้าประมาณ 6 โมง ถ้าหน้าหนาวจะออก 7 โมง แต่ละตัวบินออกไปผสมเกสรวันละไม่น้อยกว่า 16 เที่ยว ถ้าแดดดี อากาศดี 
จะออกบินมากกว่านั้น แล้วจะกลับเข้ารังตอนมืด ที่สำาคัญชันโรงไม่เลือกชนิดดอกไม้และไม่ทิ้งรัง”

 จำกกำรสงัเกตพฤตกิรรมอย่ำงใกล้ชดิชนดิทีว่่ำคลุกอยูก่บัชนัโรงทัง้วนัทัง้คนื คณุวสันต์พบว่ำ อาหารหลกัของชนัโรงเป็น
เกสรดอกไม้	80%	ขณะทีก่นิน�า้หวานเพียง	20% และนัน่ได้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรเพ่ิมผลผลิตในสวนมะพร้ำว ส้มโอ และลิน้จี่
ของคุณวสันต์อยำ่งชัดเจน และผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปตำมที่หวัง

“ชันโรงเป็นแมลงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ ตามบ้านเรือนไทยก็มี คนสมัยก่อนไม่ชอบชันโรงเพราะว่ามันดุ จะกัดแต่ไม่มี                
เหล็กไนนะ และยางจากชันโรงจะเลอะเทอะตามบ้าน แต่ปัจจุบันคนเริ่มหันมาเลี้ยงเพื่อผสมเกสร” 

เมื่อ “ผึ้งจิ๋ว” สร้างรายได้
 เร่ิมต้นจำกควำมต้องกำรเพิม่ผลผลติในสวนให้ตวัเองขยำย
สู่กำรท�ำธุรกิจเพำะเล้ียงชันโรง โดยให้บริกำรเช่ำรังชันโรงและ
จ�ำหน่ำยรังชันโรง รวมถึงต่อยอดผลพลอยได้จำกรังชันโรงเป็น
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้ำหลักที่มำใช้บริกำรเช่ำรังชันโรงเพื่อช่วย
ผสมเกสรเป็นเกษตรกรเจ้ำของสวนผลไม้ ซ่ึงยอมเสียค่ำเช่ำรัง

หลักหมื่นต่อรอบกำรผสมเกสร เพื่อแลกกับผลผลิตที่มีคุณภำพและรำยได้ที่เพิ่มขึ้นหลำยเท่ำตัว 

“เคยมีเจ้าของสวนมะม่วงเช่ารังไป 100 รัง 10 วัน ค่าเช่ารังละ 30 บาท/รัง/วัน จากผลผลิตที่เคยได้ 3 แสนบาท เพิ่มขึ้น
เป็นล้านบาท ผลผลิตสูญเสียน้อยลง คุณภาพดีพร้อมส่งออกได้ หรือสวนเงาะเดิมได้ 7-8 แสน แต่พอใช้ชันโรง ได้ 4 ล้านบาท” 

 คุณวสนัต์จะท�ำสญัญำกบัผูเ้ช่ำในเรือ่งกำรดแูลและรักษำรังชนัโรง หำกชนัโรงตำยจำกกำรฉดียำฆ่ำแมลงหรือรังชนัโรงหำย 
ผู้เชำ่ต้องเสียค่ำใช้จำ่ยเพิ่มรังละ 2,000 บำท นอกจำกกำรให้เช่ำรังแล้ว หำกเกษตรกรต้องกำรซื้อรังชันโรง คุณวสันต์จะขำยให้ใน
รำคำ 1,500 บำท/รัง

“ถ้าอย่างเขาเช่ารงั ผมจะไปวางตำาแหน่งรงัให้ โดยคำานวณจากพืน้ท่ีสวน หาจดุก่ึงกลางแปลง แล้วกระจายวางรงัชันโรง
ไปแต่ละด้าน ซึง่เจ้าของสวนจะต้องไม่เคล่ือนย้ายตำาแหน่งของรงัชนัโรงทีว่างให้ เพราะชันโรงจะจำาทางเข้ารงัไม่ได้ และจะส่งผลต่อ
ผลผลิตของสวน โดยทั่วไปถ้าเป็นสวนที่ปลูกผลไม้เต็มพื้นที่ จะใช้รังชันโรงไม่ตำ่ากว่า 10 รัง/ไร่ ส่วนคนที่ซื้อขาด ต้องเป็นพื้นที่ที่
มีอาหารให้ชันโรงตลอด เพราะถ้าเป็นสวนที่มีผลไม้ติดดอกครั้งเดียวต่อปี ชันโรงจะขาดอาหารและตาย”

 นอกจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรเช่ำรังแล้ว ผลผลิตที่เกิดขึ้นรังชันโรงไม่ว่ำจะเป็น น�้ำผึ้ง และชัน (propolis) เป็น
ผลพลอยได้ที่คุณวสันต์ได้น�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จ�ำหนำ่ยภำยใต้ตรำสินค้ำ “ภูผำ” ไม่ว่ำจะเป็น น�้ำผึ้ง สบู่ และยำหม่อง

 น�้ำผึ้งชันโรงรสชำติจะออกเปรี้ยวและมีกลิ่นตำมผลไม้ที่ชันโรงไปผสมเกสร และด้วยปริมำณน�้ำผึ้งที่ได้แต่ละครั้งไม่มำก 
เนือ่งจำกชันโรงกินน�ำ้หวำนเพยีง 20% บวกกบังำน
วิจัยท่ีพบสำรส�ำคัญในน�้ำผึ้งชันโรง ท�ำให้รำคำของ
น�้ำผึ้งชันโรงสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บำท นอกจำก
นี้ชันของชันโรงมีสำร      ประกอบฟลำโวนอยด์ 
(flavonoid) และสำรต้ำนอนุมูลอิสระต่อต้ำนเชื้อ
แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรำ ยับยั้งกำรอักเสบได้ดี

“ผมเน้นให้เกษตรกรนำาชันโรงไปเพิ่ม
ผลผลิตในแปลง นำ้าผ้ึงหรือชันเป็นแค่ผลพลอยได้ 
อย่างเกษตรกรท่ีซือ้รงัไป ถ้าจะแปรรปูด้วย ผมก็ให้
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ความรู้หมด ไปทำาขายสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ หรือจะส่งเป็นวัตถุดิบมาให้
ผม ผมก็รับซื้อหมด” 

“อนุรักษ์” ด้วย “ใจรัก”
เมื่อได้เรียนรู้รู ้จักผึ้งจิ๋วอย่ำงใกล้ชิดกลำยเป็นควำมผูกพันที่เกิดขึ้น 

คณุค่ำทีมี่อยูใ่นตัวแมลงผสมเกสรชนดินีท้�ำให้คณุวสันต์ศกึษำสำยพันธุต่์ำงๆ ของ
ชันโรงและพยำยำมรวบรวมสำยพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้มำกที่สุด รวมถึง

ค้นคว้ำหำวิธีแยกขยำยรังด้วยตัวเอง

“ทั่วโลกมีประมาณ 140 สายพันธุ์ ในประเทศไทยเหลือไม่ถึง  40 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีความต่างกันบ้างที่ขนาด
และความชอบอาหาร อย่างสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่จะเน้นเก็บนำ้าหวาน เช่น พันธุ์ปากแตร พันธุ์อิตาม่า สายพันธุ์ตัวเล็กผสมเกสร 
เช่น พันธุ์ขนเงิน พันธุ์หลังลาย และยังมีพันธุ์สวยงามที่เลี้ยงไว้ดูเล่น  อย่างพันธุ์คิชกูฎ”

 เมือ่คุณวสันต์ได้รบัชนัโรงสำยพนัธุต่์ำงๆ จำกชำวบ้ำนหรอืเกษตรกรแล้ว เขำจะเขียนไว้หน้ำรังว่ำเป็นพนัธุอ์ะไร ได้มำจำก
ที่ไหน เมื่อไหร่ หำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำยพันธุ์นั้น และทดลองเพำะเลี้ยงขยำย เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์เหมือนอดีต

“ชันโรงเป็นแมลงผสมเกสรท่ีพบได้ตามธรรมชาติ มีโอกาสท่ีจะสูญพันธุ์ ได้ เหมือนอย่างพันธุ์สิรินธรท่ีปัจจุบัน                     
ไม่พบแล้ว”  

มองอนาคตเพาะเลี้ยง “ชันโรง”
 เกือบครึ่งชีวิตนับแต่เริ่มท�ำควำมรู้จักชันโรงอย่ำงจริงจัง จนขยำยสู่กำรท�ำธุรกิจเพำะเลี้ยงชันโรงและถือเป็นผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนชันโรงคนหนึ่งของประเทศก็ว่ำได้ คุณวสันต์มองว่ำยังมีเรื่องท่ีต้องศึกษำเรียนรู้ต่ออีก โดยเฉพำะกำรเพำะเลี้ยงขยำย            
นำงพญำชันโรง คุณวสันต์ได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคกำรเพำะเล้ียงนำงพญำชันโรงกี่งธรรมชำติจำก รศ.ดร.สมนึก บุญเกิด และ
คุณพุทธวัฒน์ แสงสุริโยทัย มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง โดยได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำจำก สวทช. จะท�ำให้สำมำรถ        
เพำะเลี้ยงขยำยนำงพญำชันโรงได้เร็วขึ้นกว่ำตำมธรรมชำติและได้จ�ำนวนมำก นอกจำกนี้คุณวสันต์ยังมองถึงกำรแปรรูปผลผลิต
จำกชันโรงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่ำงศึกษำข้อมูลร่วมกับมหำวิทยำลัยแม่โจ้

“ก็จะเพาะเล้ียงชนัโรงต่อไปเรือ่ยๆ ให้เกษตรกรเอาไปใช้เพิม่ผลผลิต ใครเอาไปเล้ียงได้เอาไป ช่วยขยายพนัธ์ุ จะได้ไม่สูญ
พันธุ์ ถ้าคนที่สนใจจะเพาะเลี้ยงชันโรงเป็นอาชีพ ความรู้ก็ต้องมี แต่สิ่งสำาคัญสุดคือ ต้องใจรัก”   

 แม้ทกุวนันี ้“ชนัโรง” หรอืผึง้จิว๋ จะเพิม่ผลผลติให้กบัสวนผลไม้ของคณุวสันต์ ต่อยอดสร้ำงเป็นธรุกจิและอำชพีเพำะเลีย้ง
ชันโรง สร้ำงรำยได้ไม่น้อยให้กับครอบครัว แต่มำกกว่ำเงินทองที่ได้รับ คุณวสันต์บอกทิ้งท้ำยว่ำ “ได้ความสุข” จำกผึ้งจิ๋วนี้

รายการ Club Farmday The Series ตอน ชันโรง ผึ้งจิ๋ว ราคาแจ่ม

เทคโนโลยีด้านสัตว์
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สับปะรด
ล�นตลาด

สับปะรด
ล�นตลาด

สำนักพัฒนาอาหารสัตว� ศูนย�ราชการปศุสัตว�
91 หมู� 4 ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท� 085 6609904
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บทเรียนออนไลน์: การผลิตอาหารหมักโคจากเศษวัสดุทางการเกษตร

 
“ เ ร า ไ ม ่ ไ ด ้ อ ยู ่ ใ น

แวดวงเกษตรมาก่อน อย่าง       
ไรน�า้นางฟ้า คนถามบ่อยมากว่า มโีรค  

มัย้ เอาไปเล้ียงปลาแล้วปลาจะตายมัย้ มันจะ
เอาโรคไปติดต่อกันม้ัย เราเป็นคนเลี้ยงก็ต้อง
บอกว่าดี แต่ถ้ามีงานวิชาการที่ท�าวิจัยมาแล้ว
รองรับว่าไม่มีโรคและไม่ติดต่อ เราสามารถ

พูดได้ ความน่าเชื่อมี ตรงนี้งานวิจัย
ช่วยพี่มากๆ” 

ไรน�้ำนำงฟำ้:
จ�กง�นวิจัยสู่ธุรกิจอน�คตไกล

 ปุ ๋ยมูลไส้เดือนดินและนำ้าหมักมูลไส้เดือนดิน      
ภายใต้แบรนด์ “เพือ่นดนิ” เป็นธรุกจิแรกของคณุนจุร ีโลหะกลุ 
หรือคุณเจี๊ยบ ที่ต่อยอดจากการเข้าร่วมอบรมเรียนรู้จน
สามารถผนัชวีติจากมนษุย์เงนิเดอืนมาเป็นเจ้าของธรุกิจเตม็
ตัว “ปุ๋ยไส้เดือนดิน” ยังพาคุณเจี๊ยบให้รู้จักกับ “ไรน�้า
นางฟ้า” อีกหนึ่งงานวิจัยด้านเกษตรที่ปัจจุบันกลายเป็น
ธุรกิจของผู้หญิงเก่งคนนี้อีกเช่นกัน
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 จากงานออกร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ “เพื่อนดิน” ใน
งานประชุมวิชาการของ สวทช. คุณเจี๊ยบได้รู้จักกับงานวิจัย     
“ไรนำ้านางฟ้า” ด้วยความน่าสนใจของสัตว์นำ้าตัวเล็กๆ ท่ีเป็น
แหล่งโปรตีนคุณภาพสูงและยังให้สารเร่งสีสำาหรับสัตว์นำ้าด้วย 
คุณเจ๊ียบจึงตัดสินใจเข้าร่วมอบรมเรียนรู้การเพาะเลี้ยงไรนำ้า
นางฟ้าเมื่อปี 2555

 “อบรมกลับมาก็ไม่คิดจะทำาเป็นธุรกิจ เพราะไรนำ้า
นางฟา้เลีย้งยากมาก เรายงัไม่มคีวามรูม้ากพอ ไขท่ี่ได้มาจาก
การอบรมก็แช่ไว้ในตู้เย็นอยู่หลายเดือน จนพอมีเวลาว่างจาก
ฟาร์มไส้เดือน ก็เอาไข่ท่ีได้มาลองเล้ียงในกะละมัง ทำาตามทีเ่รยีน
มา แล้วทดลองให้เป็นอาหารปลาที่เลี้ยงไว้ที่บ้าน ก็เริ่มเห็นผล
ว่าปลาชอบ ปลาสีสวย วนัหนึงมีลูกค้ามาขอซือ้ไส้เดอืนไปเป็น
อาหารปลาหมอสี พ่ีก็เลยลองตักไรนำ้านางฟ้าที่เล้ียงไว้ให้เขา
ไปทดลองใช้ ปรากฏว่าหลังจากนั้นกลายเป็นลูกค้าประจำา”

 จากทดลองเลีย้งในกะละมงั คณุเจีย๊บได้ขยายการเลีย้ง
ลงในบ่อวงซเีมนต์ขนาด 90 ซม. จำานวน 12 บ่อภายในบ้าน และ
เริ่มสำารวจตลาดจำาหน่ายที่จตุจักรซึ่งเป็นตลาดใหญ่ คุณเจ๊ียบ  
พบว่า ในตลาดยงัไม่มอีาหารสตัว์นำา้ทีม่โีปรตนีสงูและยงัมีตัวเร่งสี
ในธรรมชาตเิหมือนไรนำา้นางฟ้า ตลาดจำาหน่ายไรนำา้นางฟ้าจงึมี
โอกาสสูง แต่เมื่อมองกำาลังการผลิตจากบ่อวงขนาดเล็กที่บ้าน 
เห็นว่าไม่สามารถผลิตส่งขายตลาดใหญ่ได้เพียงพอ คุณเจี๊ยบจึง
ตดัสนิใจซือ้ทีด่นิทีอ่.ปากช่อง จ.นครราชสมีา เพือ่ทำาฟาร์มไรนำา้
นางฟ้า โดยใช้บ่อวงใหญ่ขนาด 2 เมตร จำานวน  16 บ่อ ปัจจุบนั
ขยายบ่อวงเป็นขนาด 4 เมตร ช่วยให้อตัราการไหลท้ิงของอาหาร
น้อยลง และไรนำ้ากินอาหารได้ทั่วถึงมากขึ้น 

 “ไรนำา้นางฟ้าเล้ียงยากมาก มีปัจจยัหลายอย่างท่ีต้อง
ควบคุมให้ดีท้ังคุณภาพนำ้าและอาหารของไรนำ้านางฟ้าคือ     
คลอเรลลา (สาหร่ายสีเขยีว) แม้จะเพาะเองได้ แต่ยังไม่สามารถ
ทำาให้คลอเรลลาคงท่ี มีโจทย์ให้เรียนรู้ให้แก้ปัญหาตลอดในการ
เล้ียงไรนำ้า แต่ก็ยังสนุกท่ีจะเรียนรู้ ไรนำ้านางฟ้ายังใหม่มาก
สำาหรับเมืองไทย และตลาดไรนำ้านางฟ้าในประเทศยังเล็ก ถ้า  
คนรูแ้ละทดลองใช้ เขาจะกลายเป็นลูกค้าประจำาเพราะจะเห็นผล
ชัดเจนว่าปลาชอบมาก แข็งแรงและสีสวย” 

 นอกจากการเลี้ยงนำ้าเขียวหรือคลอเรลลาให้มีคุณภาพ
เพ่ือเป็นอาหารของไรนำ้านางฟ้าแล้ว การตรวจสอบคุณภาพนำ้า
ซ่ึงเป็นบ้านของไรนำ้านางฟ้าก็สำาคัญเช่นกัน ไม่เช่นนั้นแขกที่ไม่

ได้รับเชิญอย่าง “โรติเฟอร์” แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กจะมา
เยี่ยมเยียน และจะทำาให้สิ่งที่ลงทุนไปสูญเปล่าทันที

 “พี่ไม่ใช้นำ้าจากแหล่งอื่นเลยนอกจากนำ้าบาดาลใน
ฟาร์มตัวเอง นอกจากโรติเฟอร์แล้ว แอมโมเนียเป็นอุปสรรค
สำาคัญอีกอย่างในการเล้ียงไรนำ้านางฟ้า ถ้ามีแอมโมเนียในนำ้า 
ไรไม่กนิอาหาร ซึง่วธีิง่ายท่ีสุดในการไล่แอมโมเนียคอืปล่อยนำา้
ทิ้ง เอานำ้าใหม่ใส่ แต่จะสิ้นเปลืองนำ้า ซึ่งตอนนี้ที่ฟาร์มใช้วิธีเอา
นำ้าที่ใช้แล้วมาบำาบัดโดยใส่อออกซิเจนเพื่อไล่แอมโมเนีย ทำาให้
ใช้นำ้าได้คุ้มค่าและสูบนำ้าบาดาลน้อยลง”

 ปัจจุบันคุณเจ๊ียบสามารถผลิตไรนำ้านางฟ้าได้ 50-60 
กิโลกรัม/เดือน โดยมีลูกค้าคนไทยและต่างประเทศท้ังรายย่อย
และฟาร์มเล้ียงปลาสวยงาม ซ่ึงคณุเจ๊ียบได้ “น้องกิก๊-คณุธนโชติ 
โลห์ชิตกลุ” ลกูชายเข้ามาช่วยดูแลการตลาดไรนำา้นางฟ้า ทำาให้
เฟซบุ๊ค “HT Fairy Shrimp Farm ไรน�้านางฟ้าเพ่ือปลา
สวยงาม” ที่เคยเปิดไว้นานแล้ว กลับมามีความเคลื่อนไหวและ
กลายเป็นช่องทางการตลาดที่สำาคัญ

 “หลงัจากท่ีลูกชายเรยีนจบก็มาช่วยทำางานท่ีบ้าน เขา
เรียนรู้ทุกอย่างเก่ียวกับไรนำ้านางฟ้า แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำาหน้าที่
ตรงไหนดี เวลาเขาไปส่งไรนำ้าให้ลูกค้ากับพี่ เขาจะคุยกับลูกค้า
นานมาก แล้วมาเล่าความต้องการของลูกค้าให้เราฟัง จนพีค่ดิ
ว่าเขาน่าจะเหมาะทำาการตลาดให้เรา เพราะพี่ทำาการตลาดไม่
เป็นเลย”
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 นอกจากการให้ข้อมลูความรูผ่้านหน้าเฟซบุค๊ พร้อมทัง้
รับออเดอร์และจัดส่งแล้ว สิ่งหนึ่งท่ีน้องกิ๊กจะเน้นยำ้าเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ลูกค้าเสมอคือ “มีไรนำ้านางฟ้าจำาหน่ายตลอด” 
เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาหน่ึงของการทำาตลาดไรนำ้านางฟ้าคือ 
สินค้าขาดตลาด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีผลต่อการเลี้ยง   
ไรนำ้านางฟ้า ซึ่งการขยายขนาดบ่อวงเป็น 4 เมตรไม่เพียงช่วย
ให้การไหลทิ้งของอาหารน้อยลง แต่ยังช่วยให้คุณเจี๊ยบสามารถ
เพิ่มกำาลังการผลิตเพื่อทำาสต็อคไว้จำาหน่ายได้ด้วย 

 ปัจจุบันคุณเจี๊ยบเลี้ยงไรนำ้านางฟ้า 2 สายพันธุ์ คือ        
ไรนำา้นางฟ้าไทย และไรนำา้นางฟ้าสรินิธร ซึง่ไรนำา้นางฟ้าไทยจะมี 
โปรตีนที่ 65% แต่มีสารเร่งสีสูงมาก ขณะที่ไรนำ้านางฟ้าสิรินธร

มีโปรตีน 75% แต่มีสารเร่งสีน้อยกว่า  ตลาดผู้ผลิตไรนำ้านางฟ้า
ในปัจจบุนัส่วนใหญ่จะขายเป็นไข่ให้คนไปเพาะเอง หรอืไม่กข็าย
ขนาดตัวเล็กจิ๋ว แต่ที่ฟาร์มคุณเจ๊ียบจะขายไรนำ้านางฟ้าตัวเต็ม
วัย ใช้เวลาเลี้ยง 15 วันแล้วแช่แข็งแพ็คส่งลูกค้า ซึ่งหัวใจสำาคัญ
ของการเก็บไรนำ้านางฟ้าคือ ต้องไม่แช่แข็งซำ้า ถ้าละลายแล้วไป
แช่ใหม่ ตัวไรจะยุ่ย ปลาไม่ชอบ

 นอกจากความเอาใจใส่ในทุกข้ันตอนการเลี้ยงไรนำ้า
นางฟ้าจนถึงการส่งมอบสนิค้าให้ลกูค้าแล้ว คณุเจีย๊บและลกูชาย
ยังติดตามงานวิจัยใหม่ๆ เกี่ยวกับไรนำ้านางฟ้า เพ่ือเป็นข้อมูล
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ดียิ่งขึ้น

 “ไม่กลัวว่าจะมีคูแ่ข่งเพิม่ กต้็องวดักนัทีค่ณุภาพ ต้อง
ฝึกฝีมือตัวเอง ทำาออกมาให้ดี ให้ลูกค้าติดใจ จะช่วยให้วงการ
น้ีพัฒนา ถ้ามีพี่เป็นผู้ผลิตรายเดียวตลาดจะโตได้อย่างไร 
หลายคนมาช่วยกันทำา ถ้าส่งออกได้ เงินก็เข้าประเทศ รายได้
ประเทศก็เพิ่มขึ้น” 

 ปัจจบุนัยอดสัง่ซือ้ไรนำา้นางฟ้าในประเทศมต่ีอเนือ่ง เช่น
เดียวกับลูกค้าต่างประเทศทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย และ
บราซิลที่ให้ความสนใจสัตว์นำ้าตัวจิ๋วนี้ ซ่ึงคุณเจี๊ยบอยู่ระหว่าง
ดำาเนนิการเคร่ืองหมายการค้าเพ่ือขยายการส่งออกไรนำา้นางฟ้า
ไปตลาดต่างประเทศ
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รายการ Club Farmday The Series
ตอน หนอนแม่โจ้: สัตว์เศรษฐกิจแห่งอนาคต

สัมภาษณ์ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช 

“หนอนแม่โจ้” กับการกำาจัดขยะอินทรีย์ 

เทคโนโลยีด้านสัตว์



 “คุณสวัสด์ิ	 การะหงษ์” วัย 65 ปี เจ้ำของ “ลุงสวัสดิ์ฟาร์ม													
ไส้เดือนดินริมปิง” และอดีตผู้บริหำรหน่วยงำนปกครองท้องถิ่น ก็เช่นกัน แม้
พื้นฐำนชีวิตจะเป็นเกษตรกร แต่ลุงสวัสด์ิคลุกคลีกับงำนบริหำรท้องถ่ินมำกว่ำ 
30 ปี เส้นทำงกำรเติบโตที่มั่งคงในงำนบริหำรท้องถิ่นจำกผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตร
ก�ำนนั รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล จนถงึรองนำยกเทศมนตรตี�ำบล แต่
ในใจกลับมีควำมรู้สึกบำงอย่ำงที่คลอนแคลน 

“อยู่ในสังคมท่ีกว้างมาก แต่ความรู้เราแค่ป.4 ไปไหนก็ไม่มั่นใจท่ีพูด
คุย และเดี๋ยวน้ีเด็กจบใหม่มีความรู้ รู้จักใช้เทคโนโลยี แต่เราไม่มี อายเด็ก           
รุ่นใหม่ มีวันหนึง เจ้าหน้าท่ีให้ช่วยปิดคอมพิวเตอร์ ลุงก็ดึงปล๊ักออกเลย”   
ควำมรู้สึกท่ีคลอนแคลนสะสมมำเนิ่นนำนย้อนให้ลุงสวัสด์ิได้ทบทวนและวำง  
เส้นทำงในช่วงชีวิตบั้นปลำย

“ไส้เดือนดิน-หนอนแม่โจ้” 
 ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ท่ีย่ิงใหญ่ของผู้สูงวัย

“ความภาคภูมิใจในตัวเอง” เป็นหนึ่งแรงพลังที่ทำาให้คนเราตระหนักรู้ถึงความสุขในสิ่งที่ทำา ปลุกความหวัง สร้างความ
สดชื่นให้จิตใจโดยเฉพาะในวันที่เดินเข้าสู่ช่วง “ชีวิตสูงวัย”
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เมื่อไส้เดือนดินย่อยขยะในใจ
กำรได้พบปะผูค้นหลำกหลำยวงกำรถือเป็นควำมโชคดี

อย่ำงหนึง่ในช่วงทีล่งุสวสัดิท์�ำงำนบรหิำรท้องถิน่ และเปิดโอกำส
ให้ลุงได้พบเส้นทำงในชีวิตหลังเกษียณ 

“ลุงไปอบรมเรือ่งการผลติปุย๋มูลไส้เดอืนจากอาจารย์
อานัฐ ตันโช ม.แม่โจ้ พื้นฐานลุงก็ทำาเกษตรอยู่แล้ว ฟังแล้วก็
สนใจ ดูแลง่าย ใช้แรงไม่มาก น่าจะทำาได้” หลังกำรอบรมในปี 
2556 ลงุสวสัดิก์ลบัมำทดลองเลีย้ง  เรยีนรูแ้ละปรับประยกุต์วธีิ
เลี้ยงจนสำมำรถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจ�ำหน่ำยได้ถึงเดือนละ 1 
ตนั มรีำยได้กว่ำ 20,000 บำท ซึง่มำกกว่ำรำยได้จำกกำรท�ำงำน
ปกครองท้องถ่ิน แต่สิ่งส�ำคัญกว่ำนั้น ไส้เดือนดินได้ย่อยสลำย
ควำมไม่มั่นใจในตัวลุงกลำยเป็นปุ๋ยควำมภำคภูมิใจในตัวเอง

“อยู่ตรงน้ีลุงสามารถพูดคุยได้ ให้ความรู ้เขาได้ 
เปลี่ยนความรู้สึกเลยนะ จบป.4 มีคนเชื่อถือ อย่างน้อยครูบา
อาจารย์ยกย่องให้เป็นวิทยากร”

จ�กไส้เดอืนดินสู่ “หนอนแม่โจ้” โปรตีนสูง
แม้ “ลุงสวัสดิ์ฟำร์มไส้เดือนดินริมปิง” จะสร้ำงควำม

ม่ันคงทัง้รำยได้และจติใจให้ชวีติหลงัเกษียณ แต่โอกำสของชวิีต
เปิดให้ลงุสวสัดิไ์ด้เข้ำไปรูจั้กงำนวจัิย “หนอนแม่โจ้” ของดร.อำนัฐ 
ตันโช ท�ำให้ลุงสวัสดิ์เห็นช่องทำงที่จะขยำยธุรกิจของตนเอง

“ตอนที่ไปอบรมเรื่องหนอนแม่โจ้ อาจารย์วิจัยแล้วว่า
มีโปรตีน 42% เยอะกว่าหนอนไม้ไผ่ หนอนไม้ไผ่กิโลกรัมละ 
300-400 บาท ลุงก็มองว่าน่าจะลองเลี้ยงหนอนแม่โจ้ขาย และ

พอเห็นรปูในสไลด์ของอาจารย์ ก็คุน้
ว่าบ่อไส้เดือนดินของลุงก็มีนี่ 

กลับมาดูในบ่อท่ีฟาร์ม 
เจอเยอะมาก ถ่ายวิดีโอ
ส่งให้อาจารย์ดูเลย”

จำกวันนั้นลุงสวัสดิ์ทดลองเลี้ยงหนอนแม่โจ้ อำศัยกำร
สงัเกต เรยีนรู้ และลองผดิลองถกู จนปรบัเป็นวธิเีลีย้งของตนเอง 
และได้ผลผลิตถึง 30 กิโลกรัมต่อวัน

“ลุงเลีย้งหนอนแม่โจ้เพือ่ขาย เพราะฉะน้ันก็ต้องหาวิธี
ที่ทำาให้ได้หนอนจำานวนมาก อาจารย์มีทฤษฎี แต่ลุงปฏิบัติ ลุง
รับความรู้มา อะไรดีเก็บไว้ อันไหนเห็นว่ายังไม่ดีก็วางไว้” 

วิช�ก�ร-วิช�ตน 
ควำมรู้จำกห้องอบรมสู่ห้องเรียนกว้ำงหลังบ้ำน พ้ืนที่

ปลูกองุ่นถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงเลี้ยงหนอนแม่โจ้ มีโรงเลี้ยง
ไส้เดือนอยู่ด้ำนหลัง ภำยในโรงเล้ียงมีกระบะพลำสติกสีฟ้ำวำง
เรียงบนชั้นเหล็ก แต่ละกระบะมีหนอนแม่โจ้ตัวเล็กตัวน้อยคืบ
คลำนกินอำหำรสูตรใหม่ที่ลุงสวัสดิ์ประยุกต์ใหม่

“ลุงอยู่บ้านนอก ขยะอินทรีย์ ไม่ค่อยมี ลุงสังเกตว่า
หนอนน้ีเคยเจอในบ่อไส้เดอืน ก็น่าจะอยูใ่นนำา้หมักได้ ลุงก็ใช้นำา้
หมักจากฟาร์มไส้เดือนมาผสมกับอาหารไก่และรำา ระยะเวลา
เติบโตของหนอนวัยน้ีประมาณ 30-35 วัน พบว่าตัวหนอนมี
ขนาดใหญ่กว่าจากที่เล้ียงด้วยขยะอินทรีย์ และไม่มีกลิ่นเหม็น 
ลูกค้าทีต้่องการหนอนตัวใหญ่กจ็ะชอบ เขาเอาไปเป็นอาหารให้
ไก่ชน ปลามงักร ตุ๊กแก ส่วนคนท่ีต้องการหนอนตวัเล็กเพือ่เอา
ไปเลี้ยงนก ลุงก็เก็บที่ 20 วัน” 

นอกจำกอำหำรหลักเลี้ยงหนอนแม่โจ้แล้ว ลุงสวัสดิ์ยัง
ได้ประยุกต์วิธีกำรเล้ียง กำรให้อำหำรของพ่อแม่พันธุ์ และ
อุปกรณ์วำงไข่ของแม่พันธุ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรเลี้ยงและ
ให้จ�ำนวนไข่เพิ่มมำกขึ้น 

“เดี๋ยวน้ีลุงไม่ได้เล้ียงพ่อแม่พันธุ์ในโรงเล้ียงแล้ว แต่
ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติ ลุงก็แค่เอานำ้าหวานไปพ่นตาม
ต้นไม้ใกล้โรงเลี้ยงไส้เดือน ลุงใช้นำ้าหวานเฮลซ์บลูบอยผสมนำ้า 
ไม่ต้องเสยีเวลามาเคีย่วนำา้ตาล ขวดหน่ึงใช้ได้นานและยังมีกล่ิน
หอมดึงดูดแมลงได้ดี แล้วลุงตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นแผ่นเล็กๆ 
มดัรวมเป็นชั้น เอาไปแขวนไว้ในถังอาหารหมกัเป็นทีว่างไข่ของ
แม่พนัธ์ุ ถงัละ 3-5 จุด แทนท่ีจะวาง 1 จดุต่อถงั ฟิวเจอร์บอร์ด

ลงทุนครัง้เดยีว แต่ใช้ได้หลายครัง้ หลงัจากย้ายไข่แล้ว กเ็อา
มาล้างนำ้า ใช้ซำ้าได้ แต่ถ้ากระดาษลูกฟูก เปียกนำ้าแล้วก็

ต้องทิ้ง”
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ก�รตล�ดของคนสูงวัย
แม้ลงุสวสัด์ิจะผลติหนอนแม่โจ้ได้ถึงวนัละ 30 กโิลกรมั 

มีทั้งลูกคำ้ที่มำซื้อไปเป็นอำหำรของสัตว์ และลูกค้ำที่ซื้อเพื่อไป
จ�ำหน่ำยต่อ แต่ปรมิำณทีผ่ลติได้กย็งัมำกกว่ำปรมิำณกำรซือ้ ซึง่
ลุงสวัสดิ์ยอมรับวำ่นั่นคือจุดอ่อนของตนเองในเรื่องกำรตลำด

“คนท่ีจะเล้ียงหนอนแม่โจ้เป็นธุรกิจ ต้องวางแผนและ
หาตลาด คนรุน่ใหม่รูจ้กัการใช้เทคโนโลยี ใช้ส่ือโซเชยีลเป็นช่อง
ทางขาย ลุงก็อยากทำาขายเอง แต่ลุงไม่ถนัด และเรื่องขนส่งก็
ลำาบาก เพราะลุงอยู่ไกล”  

ปัจจุบนัลุงสวสัดิข์ำยหนอนแม่โจ้กโิลกรมัละ 300 บำท
ให้กับลูกค้ำ แม้จะรู้วำ่หลำยคนบวกรำคำเพิ่มเมื่อไปขำยบนสื่อ
โซเชียล แต่ลุงสวัสดิ์มองว่ำ “อำศัยกันและกัน” ในเมื่อลุงเป็น  
ผู ้ผลิต ก็ต้องอำศัยคนที่จะเอำไปขำย ซึ่งเขำก็ต้องมีก�ำไร 
นอกจำกนี้หนอนแม่โจ้ที่ผลิตได้ ลุงสวัสดิ์น�ำไปฝำกแช่เย็น          
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำเกษตรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยแม่โจ้       
ซึ่งเป็นอีกช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย

“ลุงไม่ถนัดเร่ืองตลาด แต่ถ้าเร่ืองลงมือปฏิบัติ ลุง
มั่นใจ อย่างฟาร์มหมูที่อุดรธานี ต้องการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เอา
ไปเป็นอาหารให้หมู ลุงก็ไปช่วยสอน ตอนนี้เขาผลิตเองได้แล้ว 
แต่ยังไม่พอ ลุงก็ให้คำาแนะนำาเพิ่ม”

สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนำให้ รศ.ดร.อำนัฐ ตันโช 
และทีมวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนำเกษตรธรรมชำติ 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้

สุขที่ได้ทำ�
ในวยั 65 ปี ลงุสวสัดิท์�ำฟำร์มไส้เดอืนดนิและหนอนแม่โจ้

เป็นงำนหลัก ท�ำเองทุกขั้นตอน มีรำยได้หลักหมื่นบำทต่อเดือน 
เปิดฟำร์มเป็นศนูย์เรียนรู้ให้กบัผู้คนทีส่นใจ เป็นวทิยำกรให้ควำมรู้  
ในหลำยหน่วยงำน ใครใคร่เรียนรู้ ลุงยินดีถ่ำยทอดควำมรู้จำก
ประสบกำรณ์ให้หมด 

“คนทีฟั่งลุง ไม่ต้องเชือ่ลุง ไปลองทำาก่อนแล้วค่อยเชือ่ 
การเล้ียงไส้เดอืนดนิและหนอนแม่โจ้ ใช้งบไม่เยอะ ดแูลง่าย จะไป
ไหนก็ไม่ต้องกังวล ให้อาหารทิ้งไว้ พอครบเวลาที่จะเก็บ ก็เก็บ
ง่าย ไม่ต้องใช้แรงเยอะ ลุงว่าอยู่ที่ใจ ลุงทำาเพราะใจรัก อย่าง
หนอนแม่โจ้ลุงเริม่ต้นจากกระบะน้อยๆ จนเป็นร้อยกระบะ ย่ิงคน
สูงอายอุย่างลุงด้วย วยัน้ีไม่มีคนจ้างแล้ว แต่เราสามารถมรีาย
ได้เลี้ยงตัวได้ ดีใจแล้ว”
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ช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์ (8-30สัปดาห์) ไม่สามารถ 
แยกแยะเพศได้ แต่เมื ่อเข้าสู ่ช ่วงวัยเจริญพันธุ ์ 
ตัวเมียมีลักษณะตัวกลมสั้น อวบอ้วน สีเหลืองทอง 
อวัยวะเพศนูนออกมา ขณะที่ตัวผู้มีลักษณะตัวยาว 
สีเข้ม อวัยวะเพศเว้าเข้าด้านใน 

อุปกรณ์ 
1. บ่อวงซีเมนต์ขนาด 5x5x1 เมตร 
   มีรูเปิดปิดระบายน้ำ 
2. ดินเลน 
3. น้ำดื่มหรือน้ำคลอง
4. อาหารสำหรับเลี้ยงปลาไหล (เนื้อสัตว์และพืชผัก)

• สับหัวกล้วยหรือโคนกล้วย
   เป็นชิ้นเล็ก 
• นำไปใส่ในบ่อ เติมน้ำให้เต็ม 
   หมักทิ้งไว้ 7 วัน แล้วเปิดน้ำทิ้ง 
• เอาโคนกล้วยออก
• เติมน้ำสะอาดในบ่อ แช่ทิ้งไว้ 1 วัน 
   แล้วเปิดน้ำทิ้ง ตากบ่อให้แห้ง

รู้จักปลาไหลนา
ปลาไหลนาปลาไหลนา

เลียงง่าย
รายได้งาม

ปลาไหลนาในบ่อวงซีเมนต์
ฤดูวางไข่เร่ิมต้ังแต่เดือนมีนาคม-ตุลาคมโดยวางไข่มากในช่วง   
ต้นฤดูฝน ถึงกลางฤดูฝน (ประมาณสิงหาคม) ไข่ปลาไหลมี 
ลักษณะทรงกลม สีเหลืองอ่อน ขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร 
เป็นไข่ชนิดจมน้ำ และไม่มีสารเหนียวคลุมไข่ แม่ปลาไหลนา 
วางไข่ประมาณ 100-1,000 ฟอง/ตัว (ขึ้นอยู่กับขนาดของ 
แม่ปลาไหลนา) หลังวางไข่แล้วแม่ปลาไหลนาจะดูแลไข่ 
อย่างใกล้ชิดภายในรู มีพฤติกรรมอมไข่และพ่นไข่ในหวอด 
ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 7 วัน ลูกปลาไหลจะอยู่ในโพรงดิน 
หรือรังจนเมื่อไข่แดงยุบตัว (ประมาณ 7 วัน) ลูกปลาจึงว่าย 
ออกมานอกรัง

ปลาไหลนาเป็นปลาที่กินเนื ้อ อาหารของ ปลาไหลนา เช่น ปู หอย 
ลูกปลา ไส้เดือน ซากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ• ใส่ดินเลนในบ่อให้มีความสูง 30 ซม. 

• เติมน้ำให้มีระดับสูงกว่าผิวดินประมาณ 10 ซม.
• ใส่พืชน้ำต่างๆ เพื่อเป็นที่หลบซ่อนและวางไข่ 
• ปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในสัดส่วน 1:3 (ตัวผู้:ตัวเมีย) 
   ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 
• ให้อาหาร 2 วัน/ครั้ง 
• ถ่ายน้ำทุกๆ 10 วัน หรือ 20 วัน

ขันตอน้

ต้นทุนตำ กำไรงาม่

บ่อวงซีเมนต์มีความเป็นด่างสูง (pH 11-14)

ต้องปรับให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง

ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงปลา คือ pH 7.5-8.5 

ทำได้โดย การเลี้ยงปลาไหลนา 1 บ่อ  ได้ลูกปลาไหลนา 30-60 ตัว/บ่อ 
น้ำหนัก 4-6 ขีด/ตัว  ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 4-6 เดือน 
สามารถนำไปขายได้ตั้งแต่ช่วง 4 เดือน

ได้ลูกปลาไหล 30-60 ตัว น้ำหนัก 4-6 ขีด

ราคาขาย 200 บาท/กก. 

เลี้ยง 4 เดือน

ได้เงินประมาณ
5,000-8,000 บาท/บ่อ

บ่อวงซีเมนต์ 2 บ่อ บ่อละ 280 บาท 560 บาท
ปลาไหลนา (พ่อพันธุ์แม่พันธุ์) จากธรรมชาติ
อาหารของปลาไหลนา จากธรรมชาติ
(หอยเชอรี่ ลำต้นกล้วย)

1 บ่อ

ปลาไหลนาตัวผู้

ปลาไหลนาตัวเมีย

ข้อมูลโดย: อาจารย์นิชาภา เฉตระการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7004 สายด่วน สท. 096 996 4100

เทคโนโลยีด้านสัตว์
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ปุ๋ยมูลไส้เดือน

เทคโนโลยี
การจัดการดิน
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ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้อุดมไปด้วยธาตุอาหารมากมาย ปริมาณการใช้เพาะปลูก คือ 300-3,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ หรือไม่เกิน 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นกับคุณภาพของดิน ซึ่งการท�ากองปุ๋ยความยาว        
4 เมตร สูง 1.5 เมตร จะให้ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน

การใช้

การกองปุ๋ยเป็นรูปสามเหลี่ยม เม่ือจุลินทรีย์มีการย่อยสลายจะคายความร้อนท�าให้เกิดความร้อนภายในกองปุ๋ย อากาศร้อนภายใน    
กองปุ๋ยมีความเบา จะลอยตัวสูงขึ้น ท�าให้อากาศภายนอกท่ีเย็นกว่าไหลเวียนเข้าไปแทนที่ภายในกองปุ๋ย เรียกว่าการพาความร้อน 
(Chimney Convection) อากาศภายนอกทีไ่หลหมนุเวยีนเข้ากองปุย๋ ช่วยท�าให้เกดิสภาวะการย่อยสลายของจลุนิทรย์ีแบบใช้อากาศ 
(Aerobic Decomposition) ท�าให้ไม่ต้องพลิกกลับกอง

มูลสัตว์

วัสดุอุปกรณ์
ฟางข้าว หรือเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือผักตบชวา
*เศษพืชทั่วไป เช่น ใบไม้ ต้นถั่ว หรือเศษหญ้า 
เป็นต้น ให้ใช้ 3 ส่วน

1 ส่วน4 ส่วน

รักษาความช้ืนภายในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอตลอดเวลา (มีค่า

ประมาณร้อยละ 60–70) โดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. รดน�้าภายนอกกองปุ๋ยวันละครั้ง โดยไม่ให้น�้าไหลนองออกมาจากกองปุ๋ย

มากเกินไป

2. ทุก 10 วัน ใช้ไม้แทงกองปุ๋ยให้เป็นรูลึกถึงข้างล่างแล้วกรอกน�้าลงไป     

โดยมีระยะห่างระหว่างรูประมาณ 40 เซนติเมตร เมื่อเติมน�้าลงไปแล้ว    

ให้ปิดรู เพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนภายในกองปุ๋ย 

เมื่อกองปุ๋ยมีอายุครบ 60 วัน หยุดให้ความชื้น กองปุ๋ยจะมีความสูงเหลือเพียง 1 

เมตร แล้วท�าปุย๋อนิทรย์ีให้แห้งเพือ่ให้จุลนิทรย์ีสงบตวั โดยแผ่กระจายให้มคีวามหนา

ประมาณ 20-30 ซม. ปุย๋จะแห้งภายใน 3-4 วนั จากนัน้สามารถน�าปุย๋ไปใช้ได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 การดูแลกองปุ๋ย

ขั้นตอนการทำ�

ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นกองปุ๋ย

ฟางข้าว 4 ส่วน หนา 10 ซม.

โรยมูลสัตว์ แล้วรดน�้าทุกชั้น

ชั้นมูลสัตว์ 1 ส่วน
เกลี่ยให้ทั่ว

ความกว้างกอง
2.5 เมตร

ความยาวกองไม่จ�ากัด
ยาวเท่าไหร่ก็ได้

วางกองปุ๋ยเป็นรูป
สามเหลี่ยมสูง 1.5 เมตร  
*ห้ามขึ้นเหยียบกอง 

ชั้นบนสุด
เป็นมูลสัตว์

โดยทั่วไปการผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้องพลิกกลับกอง เพื่อน�าออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายทางชีวภาพ              
ซึ่งการพลิกกลับกองต้องใช้แรงงานและสิ้นเปลืองเวลา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนา
นวตักรรมการผลติปุ๋ยอินทรย์ีแบบไม่พลกิกลบักอง ทีเ่รยีกว่าวิธี “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” โดยใช้เวลาผลติปุย๋เพยีง 60 วัน สามารถ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมีค่าตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวชิาการเกษตร พ.ศ. 2551

ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

หัวใจของการทำ�ปุ๋ยหมัก�

ในกองปุ๋ยต้อง
มีออกซิเจน

ในกองปุ๋ยต้อง   
มีความชื้น

ในกองปุ๋ยต้อง
มีจุลินทรีย์ 

ในกองปุ๋ยต้องมีสัดส่วนคาร์บอน (มีใน
เศษพืช) และไนโตรเจน (มีในมูลสัตว์) 
ที่เหมาะสมส�าหรับการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์

เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน



การทำาปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
ในวงตาข่าย

วัสดุอุปกรณ์

ตาข่ายเหล็กหรือไนล่อนความยาวประมาณ 3.2 เมตร 
สูง 0.9-1 เมตร เมื่อท�าเป็นวงแล้ว
จะได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

การใช้ตาข่ายเพื่อให้มีอากาศ (หรือออกซิเจน) จากภายนอกไหลเวียนเข้าไปภายในวงตาข่าย การใส่     

เศษพืชในแต่ละชั้นสามารถกดให้แน่นพอดี แต่ไม่ควรแน่นจนเกินไป เพราะจะท�าให้อากาศไหลเวียน   

ไม่ได้ เมื่อครบ 2 เดือน แกะวงตาข่ายออก เศษพืชในวงจะกลายเป็นปุ๋ยหมัก หลังจากนั้นท�าให้แห้ง   

ก่อนน�าไปใช้ 

หากต้องการทราบค่าคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ 

สามารถส่งตรวจวิเคราะห์ได้ที่ส�านักงานพัฒนาที่ดินประจ�า

จังหวัด หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจ�าเขตหรือ

จังหวัด (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือห้องปฏิบัติการดินปุ๋ยของคณะ

เกษตร มหาวิทยาลัยต่างๆ (มีค่าใช้จ่าย)

รายการ หน่วย เกณฑ์มาตรฐาน 

ปริมาณอินทรียวัตถุ (% by wt) % >=20

ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน <=20

ค่าการน�าไฟฟ้า (dS/m) dS/m <=10

ค่าการย่อยสลายสมบูรณ์ % >= 80

ค่าความชื้น % <= 30

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง -

ปริมาณธาตุอาหารหลัก (% by wt)

1) ไนโตรเจน (Total N)

2) ฟอสฟอรัส (Total P2O5)

3) โพแทสเซียม (Total K2O)

4) รวมทั้งหมด

% 

% 

% 

%

1) >=1

2) >=0.5

3) >=0.5

4) >=2

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร. 2551

ตารางแสดงค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร�

1 เมตร

*สามารถท�าในเข่ง ตะกร้าผ้า  
หรือใช้ไม้ตอกรอบ หรืออาจท�า  
เป็นลักษณะวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส     
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร

1. มูลสัตว์ ประมาณ 900 บาท
 (กระสอบละ 30 กิโลกรัม ใช้ 30 กระสอบ)
2. เศษพืชและน�้า คิดประมาณ 100 บาท    

ต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์�1�ตัน

  ราคาวัตถุดิบ 1,000 บาท

 ราคาจ�าหน่ายโดยทั่วไป 5-10 บาท/กิโลกรัม

  1 ตัน = 5,000 บาท
  ก�าไรกองละ 4,000 บาท

การดูแลปุ๋ยหมักใน     
วงตาข่ายท�าเช่นเดียวกับ   
การดูแลปุ๋ยที่ขึ้นกอง   
แบบสามเหลี่ยม

ใบไม้ 3 ส่วน
หนา 10 เซนติเมตร

มูลสัตว์ 1 ส่วน โรยให้ทั่ว
แล้วรดน�้า (รดน�้าทุกชั้น)

เศษพืช ถ้าเป็นฟาง หญ้า
ผักตบ ใช้ 4 ส่วน

ขี้วัวอยู่บนสุด

ข้อมูลจาก: ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1704-1707 โทรสาร 0 2564 7004
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ในแต่ละวนักะหลำา่ปลี ผักกาดขาวปลี มะเขอืเทศ
จากดอยสูงในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จำานวน 60 ตัน ถกูจดั
ส่งเข้าโรงงานตัดแต่งผักของบริษัท คิงส์ วิช จำากัด       
สาขาแม่ฮ่องสอน และโรงงานตัดแต่งผักของคุณวิทยา 
หวานซึ้ง เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร ผักหัวแล้ว
หัวเล่าถูกตัดแต่งให้สวยงามก่อนเคล่ือนตามกันบน
สายพาน ผ่านการชั่งนำ้าหนักบรรจุลงถุง จัดเตรียมลง
ตะกร้าขึ้นรถห้องเย็น พร้อมเดินทางไกลกว่า 1,500 
กิโลเมตรสู่ศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าปลีกท่ีจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ... เมื่อของดีพร้อมส่งขำย แล้วของเสีย
อยำ่งเศษผักที่มีถึงวันละ 30 ตัน ...เดินทำงไปไหน

“ท้ิง” เป็นทางออกแรกท่ีท้ังสองโรงงานจดัการกบัเศษ
ผักเหล่าน้ีหลังจากที่ก่อต้ังโรงงานท่ี ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน เม่ือปี 2558 พร้อมกับค่าจ้างขนท้ิงเดือนละ 
65,000 บาท และได้รับ “เสียงร้องเรียนเรื่องแมลงวันและ
กลิ่น” เป็นผลตอบแทน

 “ปุ๋ยน�้า” เป็นวิธีกำรต่อมำท่ีท้ังสองโรงงำนร่วมกันหำ

ทำงออกกับหน่วยงำนปกครองท้องถิ่น โดยใช้พื้นที่ 3 ไร่ ลงทุน

ท�ำบ่อบ�ำบัด บ่อหมักปุ๋ย แต่ได้ “ข้อหำบุกรุกป่ำ” พร้อมกับ 

“แมลงวันและกลิ่นรบกวน” เป็นผลตอบแทนอีกเช่นกัน

ท�งออกกำ�จัด “เศษผัก 30 ตัน”
 หลังจำกมำรับหน้ำท่ีผู้จัดกำรบริษัท คิงส์วิช จ�ำกัด    

สำขำแม่ฮ่องสอน ในช่วงปลำยปี 2560 คณุเกยีรติศกัดิ ์หำญหม่อง 

รับรู้ถึงปัญหำที่เกิดขึ้น ด้วยเป็นศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยแม่โจ้     

และรูว่้ำมเีทคโนโลยทีีจ่ะช่วยแก้ปัญหำนี ้จงึได้ตดิต่อกับทมีวจิยั

เทคโนโลยีปุ ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ซึ่งมี ผศ.ธีระพงษ์     

สว่ำงปัญญำงกูร คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร        

เป็นหัวหน้ำทีมวิจัย 

เรื่อง “ปุ๋ย
กับเศษผัก 30 ตัน” 

เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน



“ตอนแรกลังเล เพราะไม่เคยทำาปุ ๋ยจากของสด   
ปริมาณมากขนาดน้ี” ผศ.ดร.ชนวัฒน์	นิทัศน์วิจิตร หนึ่งใน       
ทีมวิจัยเล่ำถึงควำมรู้สึกแรกท่ีเข้ำมำดูแลโครงกำรนี้ แต่ด้วย
ประสบกำรณ์กำรท�ำปุ ๋ยที่ผ ่ำนมำ บวกกับค�ำแนะน�ำจำก         
ผศ.ธรีะพงษ์ และกำรศกึษำข้อมลูเพิม่เติมจำกกลุม่คนทีแ่บ่งปัน
ประสบกำรณ์บนเฟสบุ๊ค “ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง	
แม่โจ้” ท�ำให้อำจำรย์ชนวฒัน์มัน่ใจ โดยยงัคงยดึหลกักำรท�ำปุย๋
หมักแบบไม่พลิกกลับกองที่ใช้เศษพืชและมูลสัตว์เป็นวัตถุดิบ 
แต่ปรับสัดส่วนที่เหมำะสม เนื่องจำกเศษผักสดมีน�้ำเป็น           
องค์ประกอบหลัก 

 ใช่เพียงอำจำรย์ชนวัฒน์จะลังเล ฟำกเกษตรกรและ      

ผู้ประกอบกำรอย่ำงคุณวิทยำ หวำนซึ้ง ซึ่งเรียนจบเกษตรมำ

โดยตรง กมี็ควำมสงสยัว่ำ “ท�าปุย๋โดยไม่พลกิกองได้ด้วยหรอื” 

“ท่ีเรียนมาทำาปุ๋ยต้องพลิกกอง ยังไม่เชื่อว่าไม่พลิก
กองจะได้ปุ๋ยได้อย่างไร และใช้แค่ผักกบัขีว้วัด้วย แต่มาสะดดุตรง
ท่ีอาจารย์บอกว่าทำาทีฝ่าง 90 ไร่ ใช้ซงัข้าวโพด และพออาจารย์
ยกตัวอย่างผักตบชวา ก็คิดว่าถ้าผักตบชวาทำาได้ ใบผักก็ได้
อยู่แล้วล่ะ” 

สัดส่วนที่เหม�ะ ได้ปุ๋ยที่ดี
“เริม่ทดลองจากกองเต้ียๆ เพราะถ้ากองสูง ตรงกลาง

กองคงไม่ย่อยสลาย เน่าแน่ ทดลองหาสัดส่วนเศษผักต่อมูลววั
ต้ังแต่ 1:2 5:1 6:1 7:1 เก็บข้อมูลการย่อยของกองปุ๋ยตั้งแต่ 
30 45 60 วัน พบว่า พอครบ 45 วันกองยุบเหลือไม่ถึงฟุต 
ตอนเอาปุ๋ยต้องแซะออก เน้ือปุ๋ยเนียน ไม่มีเศษผัก นำาตรวจ
วิเคราะห์ธาตุอาหารก็ผ่านมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรม
วชิาการเกษตร มีไนโตรเจนสูง ซึง่เหมาะท่ีจะเอากลับไปปลูกผกั
อยู่แล้ว ส่วนค่าโพแทสเซียมถึงจะไม่มาก แต่ไม่ตกเกณฑ์” 
อำจำรย์ชนวฒัน์เล่ำถึงกำรหำสดัส่วนทีเ่หมำะสมของกำรขึน้กอง
ปุ๋ย

เศษผัก 6 ส่วนต่อขี้วัว 1 ส่วน ระยะเวลำย่อยสลำย 45 

วนั เป็นสดัส่วนทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรขึน้กองปุย๋ขนำดกว้ำง 2.5 

เมตร สูง 1 เมตร (ควำมยำวไม่จ�ำกัด) ขณะเดียวกันคุณวิทยำได้

น�ำปุ๋ยที่ได้ปรับปรุงบ�ำรุงดินในแปลงปลูกแตงซูกินีและมะเขือ

ม่วง พบว่ำ ดินดีขึ้น ต้นแข็งแรง ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ จึงตอกย�้ำ

ควำมเชื่อมั่นให้คุณวิทยำยิ่งขึ้น
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เศษผัก 30 ตัน สู่ปุ๋ย 4.5 ตัน
รำวกลำงเดอืนมนีำคม 2561 เศษผกัวนัละ 30 ตันจำก

โรงงำนทัง้สองแห่งถกูล�ำเลยีงมำขึน้กองปุย๋บนพืน้ทีใ่หม่ห่ำงจำก

โรงงำน 20 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุณวิทยำลงทุนซื้อเพื่อแก้

ปัญหำบุกรุกพื้นที่ป่ำ และตั้งใจใช้พื้นท่ี 32 ไร่นี้ท�ำเกษตรผสม

ผสำน โดยแบ่งพื้นที่ 10 ไร่ส�ำหรับขึ้นกองปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีไม่

พลิกกลับกองนี้ ปัจจุบันใช้คนงำน 8 คน โดยใช้รถแทรกเตอร์

ขึ้นกองปุ๋ย

“ใช้หลักการทำาเหมือนเดิม แต่ปรับตามหน้างาน เช่น 
การแทงกองปุ๋ยปรบัให้แทงทุกอาทิตย์ คนงานก็จะจำาได้ง่ายกว่า 
คนงานเองช่วงแรกกท็ำาข้ามข้ันตอนไปบ้าง แต่เม่ือเราแนะนำาและ
เขาได้เรียนรู้จากหน้างาน เขากป็รบัตามประสบการณ์ เช่น รู้ว่า
ต้องรดนำา้แค่ไหน เพราะผักมีนำา้เยอะอยู่แล้ว หรอืระยะกอง เมือ่
กองยุบตัวมันจะแผ่ออกด้านข้าง คนงานจะเกล่ียกอง กลบกองขึน้”

ส�ำหรบัปัญหำแมลงวนัน้ัน อำจำรย์ชนวัฒน์ บอกว่ำ ผกั

มีน�้ำเยอะ ถำ้น�้ำขัง แมลงวันจะวำงไข่ เพรำะฉะนั้นให้เหลือน�้ำ

ในพื้นที่น้อยท่ีสุด ถ้ำไม่แฉะ แมลงวันวำงไข่ไม่ได้ ตัดวงจร

แมลงวัน โดยน�้ำจำกกองปุ๋ยแนะน�ำให้ขุดลอกทำงไปลงบ่อวง 

เป็นน�้ำหมักอย่ำงหนึ่งที่น�ำไปใช้รดผักได้ นอกจำกนี้ให้ใช้สำร

ชีวภำพฉีดพ่นในแต่ละชั้นระหว่ำงขึ้นกองปุ๋ยด้วย และที่ส�ำคัญ

ต้องใช้เศษผักให้หมดวันต่อวัน ไม่ให้เหลือทิ้งไว้

 สวทช. ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้ ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้วัตถุดิบหลัก คือ เศษพืชและมูลสัตว์ ใช้เวลาผลิตเพียง 60 วัน ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมด้วย
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่สำาคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีคุณภาพสูงตามค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
ของกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันนวัตกรรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและขยายผลการใช้งานในวงกว้าง

ปัจจุบันใช้พื้นที่ขึ้นกองปุ๋ยไปแล้ว 5 ไร่ โดยขึ้นกองปุ๋ย

วันละ 2 กอง ขนำดกว้ำง 2.5 เมตร ยำว 28 เมตร สูง 1 เมตร 

จะได้ปุ๋ยถึงวันละ 4.5 ตัน เมื่อขึ้นกองปุ๋ยครบรอบตำมอำยุ 45 

วนั จะใช้พ้ืนทีข่ึน้กองเพียง 6 ไร่ จะได้ปุย๋ทัง้หมดประมำณ 200 

ตัน ซึ่งต้นทุนกำรผลิตอยู่ที่ 2.15 บำท/กิโลกรัม (ไม่รวมค่ำที่ดิน

และค่ำรถแทรกเตอร์) 

กำ�จัดเศษผักที่ได้ม�กกว่� “ปุ๋ย”
นอกจำก คุณวิทยำจะ   

เป ็นเกษตรกรแล ้ว ยังเป ็น        

ผู ้ประกอบกำรท่ีจัดหำผัก     

ส่งให้บริษัท คิงส์วิช จ�ำกัด 

และมีตลำดส ่งผักตัดแต ่ง  

ของตนเองด้วย โดยมเีกษตรกร 

ในเครอืข่ำยกว่ำ 2,500 ครอบครวั 

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อ.ฮอด และอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชำวเขำร้อยละ 90 

“ตอนน้ีเพิง่เริม่เกบ็ปุ๋ยได้ 200 กระสอบ กระสอบละ 20 
กิโลกรมั ได้แบ่งให้เกษตรกรท่ีจะปลูกในฤดกูาลน้ีก่อน และรอบ
ต่อไปจะขายกโิลกรัมละ 3 บาท เราสาธติให้เขาเหน็ว่าปุ๋ยดจีริง 
แต่เราทำามีต้นทุน เราให้เขาซื้อในราคาที่ถูก ปกติเกษตรกรซื้อ
มูลไก่อยูแ่ล้ว กระสอบละ 60 บาทเหมือนกนั แต่มูลไก่ต้องไปซือ้
ที่จอมทอง สันป่าตอง หางดง แต่ถ้าปุ๋ยอยู่ที่แม่สะเรียง” 

ไม่เพียง	“เทคโนโลยีปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง”	

จะเป็นทำงออกก�ำจัดเศษผักมำกมำยมหำศำล และได้ “ปุ๋ย

คณุภาพ”	เป็นผลตอบแทนแล้ว ยงัต่อยอดควำมคดิให้คณุวทิยำ

ที่จะแก้ปัญหำกำรท�ำเกษตรบนดอยอีกด้วย

“ถ้าเป็นไปได้จะส่งเสริมให้เกษตรกรทำาปุ๋ยเองด้วย 
เพื่อให้เกษตรกรรู้ว่าเศษวัสดุการเกษตรของเขามีประโยชน์ 
ไม่ใช่เผาท้ิง ซึ่งทำาให้เกิดปัญหาควัน และปุ๋ยท่ีได้เอามาใช้
ปรบัปรงุบำารงุดนิในพืน้ท่ีเส่ือมโทรมหรอืท่ีเกษตรกรท้ิงแล้ว ให้
เกษตกรใช้ที่ดินนั้นได้อีก จะได้ไม่รุกลำ้าพื้นที่ป่า” 

เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน



บทเรียนออนไลน์: ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง

รายการ Club Farmday The Series ตอน ทำาปุ๋ยง่ายๆ แบบไม่กลับกอง
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“เป็นเรื่องสำาคัญถ้าเราจะเริ่มต้นทำาในส่ิงท่ีเราไม่รู้จัก 
เราไม่ควรทดลองโดยที่ไม่มีหลักวิชาการ ถ้าทดลองเลี้ยงตาม
ที่เราเรียนมา แล้วเกิดปัญหา เราพอจะรู้ว่าเราออกนอกกรอบ
อะไรไปบ้าง กพ็อจะหาแนวทางแก้ไขได้” คณุนจุร ีโลหะกลุ หรอื
คณุเจ๊ียบ ผูป้ระกอบการธรุกจิฟาร์มไส้เดอืนดนิไม้งามและฟาร์ม
ไรนำ้านางฟ้า ธุรกิจเกษตรที่เกิดจากการเข้าร่วมอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีจาก สวทช. 

 จากมนุษย์เงินเดือนท่ีช่ืนชอบการปลูกต้นไม้ แต่ปลูก
อย่างไรก็ไม่ออกดอกให้ชื่นชม คุณเจี๊ยบจึงเสาะหาความรู้จนได้
อ่านเรื่องราวของ “ปุ๋ยไส้เดือนดิน” และได้ทดลองหาซ้ือมาใช้ 
ผลลัพธ์ที่ได้พาให้หัวใจคนรักต้นไม้เบิกบานเมื่อได้เห็นต้นไม้ผลิ
ดอกสวยงาม แม้จะเจอ “ปุ๋ยดีๆ” ทีต้่องการแล้ว แต่คณุเจีย๊บไม่
หยุดเพียงเท่านั้น หากยังเสาะหาความรู้ของปุ๋ยดีๆ นี้ 

“เริ่มไปอบรมตั้งแต่ปี 2548 ไปเรียนทุกที่ที่มีสอนเรื่อง
ไส้เดือนดิน ในช่วงนั้นก็มีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะเป็นสาย
พันธุ์ข้ีตาแร่ และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสายพันธุ์  
เอเอฟและขีต้าแร่ พี่ไปอบรมกบัอ.อานัฐท่ีแม่โจ้หลายรอบ แต่ละ
รอบก็ได้ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ เรียนกลับมาก็มาฝึกเล้ียงท่ี
บ้านเริ่มจากกะละมัง ตู้ล้ินชักพลาสติก ขยายมาเป็นบ่อวง
ซีเมนต์ 8 วง”

 ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ผลิตได้จากการฝึกฝีมือ คุณเจ๊ียบ
ทดลองใช้เองและนำาไปแจกเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง นานวันเข้า
ทุกคนที่ได้ใช้ต่างติดใจ อยากได้ไปใช้เพิ่ม แต่ขอให้คุณเจี๊ยบคิด
เงิน และนั่นนำามาสู่การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนดินขนาด 
10x20 เมตร ในพื้นที่บ้านของตัวเองเมื่อปี 2551 

เมื่อปุ๋ยดีๆ
เปลี่ยนชีวิต

มนุษย์เงินเดือน

เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน



“พอคนใช้แล้วติดใจ อยากได้แต่ขอซื้อ จุดประกายให้
เห็นว่าก็หาค่ากับข้าวจากปุ๋ยมูลไส้เดือนดินได้ และมองระยะ
ยาวแล้วน่าจะด ีเพราะคนยังค่อยไม่รูจ้กัปุ๋ยมูลไส้เดือนดนิ เป็น
โอกาสทีจ่ะทำาขาย” และจากวันนัน้คณุเจีย๊บได้หนัหลงัให้กบัชวีติ
มนุษย์เงินเดือน เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่
เรียกว่า “ไส้เดือนดิน” และสร้างผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน
และนำ้าหมักมูลไส้เดือนดินภายใต้ช่ือ “เพ่ือนดิน” ซึ่งคุณเจ๊ียบ
บอกว่า ช่วงนั้นรายได้เลี้ยงตัวได้ แต่ความสุขคือเป็นเจ้านาย     
ตวัเอง บรหิารเวลาตวัเองได้ มเีวลาได้หาความรูเ้พิม่ ได้เจอผู้คน
ในแวดวงเดียวกัน ทำาให้เปิดโลกความรู้และการทำาธุรกิจ

รู้ให้ลึก “ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน” จับตล�ดได้
 จากการฝึกฝนและประสบการณ์การเลี้ยงไส้เดือนดิน 
คุณเจ๊ียบพบความแตกต่างของปุ๋ยที่ได้จากไส้เดือนสายพันธุ์      
เอเอฟ (African Nightcrawler) และสายพนัธุข์ีต้าแร่ซึง่เป็นพันธุ์
พื้นเมืองบ้านเรา 

“คนเล้ียงขี้ตาแร่น้อยมาก อาจเพราะการทำาตลาด   
เริม่ต้นของการเล้ียงเอเอฟทีเ่น้นว่าเล้ียงง่าย ใช้ขีว้วัอย่างเดยีว 
ไม่เหน่ือย และได้ปุ๋ยเยอะมาก แต่จะพบว่าคุณภาพปุ๋ยที่ได้ไม่
เหมือนกัน กว่าผู้ใช้จะรูก็้นาน และผู้ซือ้แยกไม่ออกว่าปุ๋ยอนัไหน
มาจากขี้ตาแร่หรือเอเอฟ”

 สำาหรับคุณเจี๊ยบที่คลุกคลีกับการเลี้ยงไส้เดือนดินมา
นาน บอกว่า ถ้าปุ๋ยยังไม่ร่อน จะดูออกว่าเป็นปุ๋ยจากไส้เดือน
สายพนัธุไ์หน ดูทีผ่วิมลูว่ามลีกัษณะเป็นอย่างไร เอเอฟตวัโต มูล
เม็ดใหญ่กว่า ข้ีตาแร่ตัวเล็กกว่า มูลละเอียดกว่า แต่ถ้าปุ๋ยผ่าน
การร่อนและบรรจุถุงแล้ว มูลแตกหมด จะดูไม่ออก

“คนที่เริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือนต้องเข้าใจ เขาสอนวิธีการ
เลีย้งเอเอฟโดยใช้เทคนิคของฝรัง่ เอามาเล้ียงไส้เดอืนไทยไม่ได้ 
ไส้เดือนฝรั่งเลี้ยงแห้ง แต่ไส้เดือนไทยเลี้ยงเปียก เมื่อเลี้ยงเปียก 
เวลาเก็บ บางคนก็ไปใส่เครื่องหมุนเหมือนกระสวยเพื่อจะร่อน
เอาปุ๋ยออกมา ขี้ตาแร่มันเปียก เอาไปร่อน มันก็ติด คนก็จะไป
เล้ียงเอเอฟมากกว่า ถ้าเล้ียงเอเอฟ ก็ต้องมีตลาดของปุ๋ย
ไส้เดือนเอเอฟและต้องยอมรับว่าปุ๋ยที่ได้ธาตุอาหารไม่เท่า          
ขีต้าแร่ แม้จะเล้ียงอาหารแบบเดยีวกัน เวลาเท่ากนั ธาตุอาหาร
ท่ีได้จากมูลไม่เท่ากัน การหาตลาดก็ต้องเป็นอีกแบบหน่ึง         
ไม่อย่างนั้นคนซื้อไปใช้แล้วไม่ดี ตลาดก็เสีย”
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 คุณเจ๊ียบบอกว่า ปุ๋ยไส้เดือนดินจากสายพันธุ์เอเอฟ       
มธีาตุอาหารแต่น้อย เหมาะท่ีจะใช้สำาหรับเพาะกล้า ต้นไม้จะได้
แข็งแรงตั้งแต่ต้นยังเล็กๆ เมื่อต้นไม้โตขึ้นต้องการออกดอกผล 
หากใช้ปุ๋ยจากเอเอฟธาตุอาหารจะไม่พอ

 ฟาร์มไม้งามของคุณเจี๊ยบนอกจากผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
ดินและนำ้าหมักมูลไส้เดือนดินแล้ว คุณเจี๊ยบยังจำาหน่ายไส้เดือน
สายพนัธุข์ีต้าแร่ด้วยในราคากโิลกรมัละ 800 บาท โดยมเีงือ่นไข
ที่สำาคัญคือ ต้องมารับเองที่ฟาร์ม 

“ท่ีบอกว่าใส่ถงุกระสอบส่งทางรถไฟได้ อนันัน้คอืเอเอฟ 
เพราะว่าเอเอฟอยู่ในที่ชื้นได้ แต่ขึ้ตาแร่ต้องมีนำ้าแฉะๆ เม่ือ     
ขนส่งใส่ลัง ลังเปื่อย ลังแตก เขาจะหลุดออกมา ดังนั้นคนที่คิด
จะเล้ียงก็ต้องมีใจรักที่จะมารับเอง และคนที่มาซื้อท่ีฟาร์ม เรา
จะชั่งนำ้าหนักไส้เดือนให้เห็นก่อน เพราะไส้เดือนมีจุดอ่อน      
อย่างหน่ึงคือเมื่อเขาตกใจ เขาจะบีบนำ้าออกจากตัว สมมติ        
ชัง่ไป 1 กิโลกรมั ระหว่างน่ังรถกลับไป รถสะเทือน ไส้เดอืนตกใจ 
เขาจะบีบนำา้ออกจากตัว นำา้หนักจะลดหายไป เม่ือไปถงึปลายทาง
เหลือ 7 ขีด บางทีไปไกลถงึเชยีงราย จะเหลือครึง่หน่ึง ตัวจะผอม 
เพราะฉะนั้นเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน”

 นอกจากนี้คุณเจี๊ยบยังเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์เอเอฟไว้
ด้วยเพื่อจำาหน่ายเป็นอาหารเล้ียงปลาสวยงามหรือกุ้ง กิโลกรัม
ละ 500 บาท แต่จะแบ่งขายเป็นขีด เพราะคนที่เอาไปเลี้ยงจะ
ใช้ให้อาหารแต่ละครั้งไม่มาก

ต่อยอด “ปุ๋ยไส้เดือนดิน” 
 แม้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “เพื่อนดิน” จะออกสู่
ตลาดมาเกือบสิบปี แต่ไม่พบตามร้านต้นไม้ท่ัวไป เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์กลับเลือกวางขายเฉพาะที่เลมอนฟาร์มเท่านั้น

“มูลไส้เดือนเป็นอินทรีย์ 100% ถ้ามีเคมี ไส้เดือนอยู่
ไม่ได้ มันตาย ไส้เดอืนเป็นสัตว์ท่ีไม่มีเปลือก ไม่มีเกล็ด ไม่มอีะไร
ป้องกันตัว เลมอนฟาร์มเป็นอินทรีย์และมีกระบวนการตรวจ
สอบฟาร์ม จึงมีความน่าเชื่อถือ เม่ือคนเชื่อถือเลมอนฟาร์ม 
เราเอาสินค้าวางร้านนี้ สินค้าเราก็น่าเชื่อถือด้วย นอกจาก
เลมอนฟาร์มก็ ไม่ได้ทำาตลาดเพิ่มแล้ว เพราะคนเข้าตลาดน้ี   
มากขึ้น ไม่อยากแข่งเรื่องราคา”

ฝ่ายจัดการความรู้เพือ่เกษตรและชมุชน 
สถาบันการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร (สท.) 
ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

 อย่างไรก็ตาม คุณเจี๊ยบมองว่าการเลี้ยงไส้เดือนดิน      
ไม่ได้หยดุทีข่ายเป็นปุย๋ นำา้ และตวั แต่ต้องต่อยอดทำาอย่างอืน่เพิม่ 

“ตอนนี้ทำาดินปลูกโดยผสมปุ๋ยไส้เดือนดินวางขายท่ี
หน้าฟาร์มและกำาลังอยู่ระหว่างปรับขนาดถุงเพื่อจำาหน่ายใน
เลมอนฟาร์ม อีกหนึ่งอย่างท่ีอยากทำาคือ เพาะกล้า ตอนนี้มี
บริษัทท่ีรับเพาะกล้าอย่างเดียว ซึ่งถ้าใช้พีทมอส ต้นทุนแพง
มาก พี่คิดว่าอยากจะเอามูลไส้เดือนเอเอฟมาขายเป็นเฉพาะ
วัสดุเพาะกล้า แต่ก็ต้องรอความพร้อมหลายๆ ด้าน ต้องมี
พืน้ท่ีและมีความเชีย่วชาญเรือ่งการเพาะเมล็ดพนัธ์ุแต่ละชนิด” 

 กว่าสิบปีท่ีคุณนุจรีได้รู ้จักสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ นี้อย่าง      
ลกึซึง้จนมคีวามเชีย่วชาญและเป็นวทิยากรให้คำาแนะนำา แบ่งปัน
ความรู้ให้ผู้สนใจจะผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โดยไม่มองว่าจะเพิ่ม
คู่แข่ง 

“ไส้เดือนดินเป็นอะไรท่ีดีมากๆ คนไทยทุกคนควรจะ
เล้ียงไส้เดอืน ไม่มอีะไรเสียเลย นอกจากเป็นปุ๋ย เป็นอาหารปลา
แล้ว มูลไส้เดือนมีจุลินทรีย์ช่วยบำาบัดนำ้าเสียได้อีกด้วย ถ้า       
อาจารย์อานัฐไม่เผยแพร่เรื่องไส้เดือนดิน พี่ก็ไม่ได้รู้จัก ไม่มี
โอกาสมีรายได้ พี่คิดว่าเราต้องแบ่งปันกัน ต้องฝึกฝีมอืตัวเอง 
ทำาออกมาให้ด ีคดิว่าไปแข่งกนัตรงน้ันดีกว่า ทำาแล้วสร้างอาชพี 
ทำาไป”

เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน



รายการ Club Farmday The Series ตอน สร้างธุรกิจจากงานวิจัย
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เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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เทคโนโลยี
การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
• เครื่องดื่มจากนำ้าข้าวหมาก
• ไซเดอร์ข้าว
• เครื่องดื่มนำ้าข้าวเปลือกงอก
• เม็ดเคี้ยวจากข้าว
• เจลลี่ข้าวผสมคอลลาเจน
• ผงชงดื่มจากข้าว
• ครีมมาส์กจากข้าว
• เซรั่มบำารุงผมจากข้าว

ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้
• ครีมหมักผมจากนำ้ามันมะกรูด
• นำ้ามันนวดมะกรูด
• เจลลี่ส้ม
• สครับเปลือกส้มโอ
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เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร



ตั้งพัก

นำน้ำขาวหมากที่กรอกไดมาวัด
ปริมาณเเอลกอฮอล ดวยเครื�องวัด
ปริมาณเเอลกอฮอล (Alcohol
Refractometer)
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ตั้งพัก

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร



ตั้งพัก

ตรวจวัดปริมาณเเอลกอฮอลใหไดระดับความ

เขมขนของเเอลกอฮอลบริสุทธิ์อยูที่ 12% เเละ

เหลือปริมาณน้ำตาล 6 องศาบริกซ
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เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเกษตร (สท.)

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเกษตร (สท.)

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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โรงเรือนพลาสติกสำาหรับ      
การผลิตพืชผักคุณภาพ
โรงเรือนปลูกพืชและระบบ
ควบคุมอัจฉริยะ
เครื่องสีข้าวชุมชน
ActivePaK บรรจุภัณฑ์ 
ยืดอายุผักผลไม้
ผ้าทอพื้นเมือง

เทคโนโลยี
ด้านอุปกรณ์ 
เคร่ืองจักร และอ่ืนๆ
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เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ
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เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ
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ชุดวิดิโอความรู้: โรงเรือนพลาสติก
สำาหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ

รายการ Club Farmday The Series ตอน ปลูกผักในโรงเรือน

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ
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วิดีโอแนะนำา: โรงเรือนอัจฉริยะ

รายการ Club Farmday The Series ตอน โรงเรือนอัจฉริยะ

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ



ด้วยต�ำแหน่งหน้ำท่ี “นักวจิยั” ท่ีต้องคดิค้นและพฒันำ
เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ เมื่อได้รับ 
โจทย์ “พัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์ส�าหรับการท�าเกษตร”	
“ตุน้-นรชิพนัธ์	เป็นผลดี” ผูช่้วยนกัวจิยัอำวโุส ศูนย์เทคโนโลยี        
ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (TMEC) ส�ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จึงได้คิดค้น ทดลองและพัฒนำ 
“แฮนดี้เซ้นส	์(handy	sense)	ส�าหรับระบบโรงเรือน”	และ
ต่อยอดกำรพัฒนำสู่	“โรงเรือนอัจฉริยะ”	

“แฮนดี้เซ้นส์-TMEC” ระบบเทคโนโลยี
เซนเซอร์เพื่อก�รทำ�เกษตรอัจฉริยะ

ปัจจุบนักำรใช้เซนเซอร์เพือ่ท�ำเกษตรเป็นท่ีนยิมมำกขึน้ 
คณุตุน้ให้ควำมเห็นว่ำ “การใช้เซนเซอร์ในระบบสมาร์ทฟาร์มมี
ค่อนข้างเยอะ ผู้พฒันาโปรแกรมสามารถเขยีนโปรแกรมต่างๆ 
เพือ่ดำาเนินงานด้านการเกษตรได้ แต่ประเด็นสำาคญัทีต้่องคำานงึ
ถึง ไม่ใช่เพียงการใช้งานได้ แต่ต้องเป็นการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คงทน และเหมาะสมกับการทำาเกษตรของบ้าน
เราท่ีสภาวะแวดล้อมเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ปัจจบัุนเรานำาเข้า
เซนเซอร์ท่ีผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับ
งานท่ีมีสภาวะแวดล ้อมคงท่ี เป ็นหลัก เช ่น ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อนำามาใช้งานด้านการเกษตรที่มีสภาวะ
แวดล้อมเปล่ียนแปลงตลอด เซนเซอร์จึงใช้งานได้ไม่นาน แต่  
แฮนดี้เซ้นส์ของ TMEC เป็นเซนเซอร์ที่พัฒนาเพื่อการทำา
เกษตรโดยเฉพาะ สอดคล้องกับการใช้งานจรงิของประเทศไทย
ท่ีสภาพอากาศแปรปรวน โดยทำาหน้าท่ีวัด แจ้งเตือน และ
ควบคุมสภาวะที่เหมาะสมสำาหรับพืชแต่ละชนิด”

“แฮนดี้เซ้นต์-TMEC”	จะควบคุมสภำวะแวดล้อมที่
เหมำะสมกบัพชื ได้แก่ อณุหภมู ิควำมชืน้ในอำกำศ ควำมช้ืนใน
ดิน และแสง เมื่อค่ำต่ำงๆ สูง/ต�่ำกว่ำค่ำที่ก�ำหนดไว้ ระบบจะ
ท�ำงำนปรบัสภำพในโรงเรอืนโดยอตัโนมตั ิพร้อมทัง้แจ้งเตอืนไป
ยังเกษตรกรผำ่นโทรศัพท์มือถือ

คณุตุ้นบอกว่ำ กำรใช้งำนแฮนด้ีเซ้นต์-TMEC ไม่ยุง่ยำก 
สำมำรถรับส่งข้อมูล แจ้งเตือน และสั่งกำรผ่ำนโทรศัพท์มือถือ 
หรือคอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้งำนผ่ำน 
web application ปัจจุบันระบบ
ได้ใส่ค ่ำอุณหภูมิ ควำมช้ืนใน
อำกำศ ควำมชืน้ในดิน และแสง
ของพืชไว้หลำยชนิด เช่น ข้ำว 
เมล่อน มะเขอืเทศ กหุลำบ เหด็ 
ซึ่งเกษตรกรสำมำรถเพิ่มชนิด
ของพืชและป้อนข้อมลูต่ำงๆ เพ่ิมได้ 

เมื่อง�นวิจัยลงแปลงเกษตร
เมื่อได้พัฒนำ	“แฮนดี้เซ้นส์-TMEC”	จำกโจทย์วิจัยที่

ตัง้เป้ำไว้ว่ำ “ต้องเป็นเซนเซอร์สำาหรบัการเกษตร ทีใ่ช้กบัสภาวะ
แวดล้อมของประเทศ ราคาไม่แพง และใช้งานง่าย” วิธีดีที่สุดที่
จะพิสูจน์ผลงำนที่พัฒนำขึ้นคือ กำรทดลองใช้ คุณตุ้นจึงได้พูด
คุยกับ “คุณพ่อ-สนั่น	เป็นผลดี” เพื่อขอใช้พื้นที่บำงส่วนสร้ำง
โรงเรือนปลูกพืชที่ใช้ “แฮนดี้เซ้นส์-TMEC”	ซึ่งด้วยควำม      
ชืน่ชอบเร่ืองอเิล็กทรอนกิส์เป็นทนุเดิมบวกกบัควำมรักในกำรปลกู
พืช คุณพ่อสนั่นจึงสนับสนุนเต็มที่ โรงเรือนขนำด 8x18 เมตร
ส�ำหรับปลูกมะเขือเทศรำชินี จ�ำนวน 2 หลังพร้อมระบบ
เซนเซอร์จึงเกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อน 

โรงเรือนอัจฉริยะ
นวัตกรรมตอบโจทย์เกษตร 4.0
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จำกกำรทดลองติดตั้ง	 “แฮนดี้เซ้นส์-TMEC”	 ใน        
โรงเรอืนทัง้สองหลงั พบว่ำ กำรท�ำงำนของระบบมปีระสิทธภิำพ 
ทัง้เรือ่งกำรควบคมุสภำพแวดล้อมและกำรแจ้งเตอืน ทีส่�ำคญัได้
ผลผลิตที่มีคุณภำพ

“ปลกูครอ็ปแรกก็ได้ผลดีเลย การปลูกพชืในโรงเรอืน 
นอกจากจะป้องกันเร่ืองแมลงแล้ว หากควบคุมสภาวะภายใน
โรงเรือนได้ จะทำาให้การเพาะปลูกพืชบางชนิดสามารถทำาได้
ตลอดปี อย่างกรณีมะเขือเทศที่ปลูก โดยปกติไม่สามารถปลูก
ในฤดูร้อนได้ แต่เม่ือปลูกในโรงเรือนน้ีสามารถปลูกและให้
ผลผลิตได้ใกล้เคียงกับการปลูกในฤดูหนาว ซึ่งเท่ากับว่า
เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลูกมะเขือเทศตลอดปี” 

มะเขือเทศรำชินีท่ีคุณตุ้นเลือกปลูกน้ี นอกจำกจะให้
ผลผลติในฤดรู้อนด้วยแล้ว ยงัมจีดุเด่นท่ีเป็นพนัธุไ์ร้เมลด็ รสชำติ
หวำนและกรอบ ท�ำให้มีรำคำจ�ำหน่ำยสูงถึงกิโลกรัมละ 150-
200 บำท 

ต่อยอดสู่ “โรงเรือนอัจฉริยะ”
“โรงเรือนอัจฉริยะ คือ โรงเรือนปลูกพืชท่ีมีระบบ

อัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมการให้นำ้า ปุ๋ย ให้เหมาะสม
กับชนิดของพืช” คุณตุ้นอธิบำยถึงค�ำว่ำ	 “อัจฉริยะ” ของ       
โรงเรือน และขยำยควำมต่อว่ำ ระบบอัตโนมัติท่ีว่ำนั้นก็คือ 
“แฮนดี้เซ้นส์-TMEC” เครื่องมือท่ีคุณตุ้นได้วิจัยและพัฒนำ    
ขึ้นมำนั่นเอง

หลังจำกสวมหมวกเกษตรกรทดสอบเทคโนโลยีที่
พัฒนำขึ้นในหน้ำงำนจริงแล้ว แม้ผลลัพธ์ท่ีได้จะน่ำพอใจ แต่   
คุณตุ้นพบวำ่ หำกโครงสร้ำงโรงเรือนสำมำรถรองรับเทคโนโลยี
ท่ีใช้ต้ังแต่เริม่ต้น กำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ในโรงเรอืนจะน้อยลง จงึน�ำไป
สูก่ำรพฒันำโครงสร้ำงและระบบต่ำงๆ ในโรงเรอืนให้สอดรบักบั 
“แฮนดี้เซ้นส์-TMEC” ที่เป็นเทคโนโลยีหลักของโรงเรือน 

“ขนาดโรงเรือนท่ีเหมาะสมสำาหรับการเพาะปลูกพืช
เชงิพาณชิย์คอื 6x20 เมตรข้ึนไป จงึได้ออกแบบโครงสร้างร่วม
กับศูนย์บริการปรึกษาและออกแบบวิศวกรรม สวทช. ให้มี
ความสูงท่ีเหมาะสม มีระบบไหลเวียนอากาศ ติดต้ังพัดลม
ระบายอากาศ และเพิ่มม่านเปิดปิดเพื่อควบคุมแสง” 

โรงเรือนที่พัฒนำต่อยอดขึ้นใหม่นี้จะเริ่มใช้งำนจริงที่
บริษัท เชียงใหม่ซี้ดส์ จ�ำกัด ภำยในปีนี้ และจะขยำยกำรใช้งำน
สู่เกษตรกรหรือผู้สนใจต่อไป ส�ำหรับเรื่องรำคำนั้น คุณตุ้นบอก
ว่ำ ค่ำใช้จ่ำยหลกัจะอยูท่ีต่วัโครงสร้ำงโรงเรอืน ซึง่โครงสร้ำงและ
อปุกรณ์หลกัในโรงเรอืน รำคำประมำณ 2 แสนบำท แต่ถ้ำเฉพำะ
เซนเซอร์รำคำประมำณหมื่นบำท

ตอบโจทย์ “เกษตร 4.0” รองรับ “สังคม
ผู้สูงวัย”

นอกจำกเทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้นนี้จะตอบโจทย์กำรใช้
งำนได้จริงในกำรท�ำเกษตร ช่วยลดระยะเวลำและแรงงำนแล้ว 
ยงัส่งผลกระทบเชงิสงัคมในวนัทีป่ระเทศไทยก�ำลงัก้ำวสู ่“สงัคม
ผู้สูงวัย”

“เห็นได้จากคุณพ่อซึ่งเกษียณแล้ว แต่สามารถท่ีจะ
ทำางานเกษตรได้ บริหารจัดการมะเขือเทศ 400 กว่าต้นใน       
โรงเรือน โดยไม่ต้องใช้แรงงานและเวลามาก ตอนเช้าใช้เวลา 
1-2 ชม. ในโรงเรอืน หลังจากน้ันมีเวลาไปทำากิจกรรมอย่างอืน่ 
แต่กส็ามารถดแูลและควบคมุระบบต่างๆ ในโรงเรอืนผ่านมอืถอื
ได้” คุณตุ้นเล่ำถึงอีกแง่มุมหนึ่งของเทคโนโลยีระบบโรงเรือน
อัจฉริยะที่ช่วยสร้ำงคุณค่ำให้กับผู้สูงวัย 

คุณพ่อสนั่น บอกว่ำ ตอนนี้มีผู้สูงวัยมำกขึ้น กำรใช้
เทคโนโลยก็ีเป็นเครือ่งทุน่แรงให้กบัผูส้งูวยั ท�ำให้ผูส้งูวยัทีอ่ยำก
ท�ำเกษตร ก็ยังท�ำได้ และยังมีรำยได้เสริมด้วย 

ไม่เพียงดูแลโรงเรือนมะเขือเทศ คุณพ่อสนั่นยังบริหำร
จัดกำรโรงเรือนทุกขั้นตอนตั้งแต่จัดกำรแปลงไปถึงกำรท�ำบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยของโรงเรือน รวมทั้งเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้กับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ในพืน้ทีเ่กีย่วกบักำรปลกูพชืในระบบโรงเรอืนนี้
อีกด้วย

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ



 

 

 
          เครื่องสีข้าวเป็นเครื่องจักรกลเกษตรที่แปรเปลี่ยน
ผลผลิตจากท้องนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันเครื่องสี
ข้าวขนาดเล็กได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น เกษตรกร
สามารถผลิตข้าวทั้งระบบด้วยตนเองตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว 
สีข้าว และจ าหน่าย โดยรวมกลุ่มใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
ร่วมกัน นอกจากไม่ต้องพ่ึงพิงระบบโรงสีแล้ว ยังช่วยเพ่ิม
รายได้จากการรับสีข้าวจากเกษตรกรในพ้ืนที่  
          สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(เอ็มเทค) พัฒนา “เครื่องสีข้าวขนาดเล็กส าหรับชุมชน” มา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ได้ทดสอบประสิทธิภาพการใช้
งานร่วมกับเกษตรกรหลายพ้ืนที่ ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้ภาคเอกชนผลิตจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
           เครื่องสีข้าวขนาดเล็กส าหรับชุมชนที่ เ อ็มเทค
พัฒนาขึ้นในช่วงแรก ประกอบด้วย ตะแกรงท าความสะอาด
ข้าวเปลือก ตู้ลมดูดแยกแกลบออกจากข้าวกล้อง ชุดลูกยาง
กะเทาะเปลือกข้าว ชุดถาดร่อนแยกข้าวเปลือกออกจากข้าว
กล้อง ชุดขัดขาวข้าว และตะแกรงร่อนคัดแยกข้าวเต็มเมล็ด
และข้าวหัก การท างานต่อเนื่องทั้งระบบ ใช้ก าลังมอเตอร์  
8 แรง ม้ า  ประ สิทธิภ าพการ สีข้ า ว  150-200 กิ โ ลกรั ม
ข้าวเปลือก/ชั่วโมง 
          วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกค า ต.น้ าแพร่ 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นกลุ่มเกษตรกรหนึ่งที่ใช้เครื่องสีข้าว
ขนาดเล็กส าหรับชุมชนตั้งแต่ปี 2553 สีข้าวกล้องได้ร้อยละ 
68-72 ของข้าวเปลือก ได้ปริมาณข้าวสูงกว่าเครื่องสีข้าวชุมชน
ที่กลุ่มฯ เคยจ้างสีข้าวถึงร้อยละ 5-10 ลดต้นทุนการขนส่งและ
ค่าจ้างสีข้าวของกลุ่มฯ ได้ 300,000 บาท/ปี กลุ่มฯ ยังมีรายได้
จากการรับจ้างสีข้าวให้ชุมชนอ่ืน 100,000 บาท/ปี  
           จากประสบการณ์การใช้งานเครื่องสีข้าวชุมชนของ 
สวทช. มา 7 ปี คุณณรงค์ชัย ปาระโกน ประธานกลุ่มฯ บอก
ว่า “พอใจมากกับประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวชุมชน
ของเอ็มเทค ข้าวที่สีได้มีคุณภาพและมีปริมาณมากกว่า
เครื่องสีข้าวชุมชนที่เคยใช้ ส่วนตัวเครื่องสามารถปรับแต่ง
ได้ตามความต้องการใช้งาน ดูแลรักษาไม่ยาก และใช้อะไหล่
ในท้องถิ่นซ่อมบ ารุงได้” 
          สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จ ากัด ต.ผักไห่ อ.ผักไห่  
จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากให้บริการการเงินแก่สมาชิกแล้ว 
ยังมีโรงสีข้าวขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และมีผลิตภัณฑ์ 

 
ข้าวสารและข้าวกล้องภายใต้ตราสัญลักษณ์ “อ่อนหวาน” ใน
ปี 2555 สหกรณ์ฯ สั่งซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็กส าหรับชุมชน
ของ สวทช. เช่นกัน โดยเป็นเครื่องที่พัฒนาระบบหัวขัดขาว
เป็นระบบ 2 หัวขัด และมีชุดตะแกรงกลมแยกข้าวเต็มเมล็ด
กับข้าวหัก ท าให้แยกข้าวหักออกจากข้าวเต็มเมล็ดได้ 100% 
         คุณสมศักดิ์ ศึกษาดี ผู้ดูแลเครื่องสีข้าวชุมชนของ
สหกรณ์ฯ บอกว่า เครื่องสีข้าวชุมชนของ สวทช. สีข้าวได้วัน
ละ 2 ตัน ใช้งานได้ดีกว่าเครื่องสีข้าวแบบอ่ืน ใช้งานง่าย จัดหา
อะไหล่ซ่อมบ ารุงได้ง่าย ตัวเครื่องออกแบบให้มีความปลอดภัย
และง่ายต่อการปรับปรุงเพ่ิมเติม เช่นหลังจากใช้งานพบว่า
เครื่องเขย่าแยกแกลบกับข้าวกล้องได้ไม่ดีนัก ทางทีมวิจัยได้มา
แก้ไขให้โดยติดตั้งช่องลมแยกแกลบจากข้าวกล้องเพ่ิมเติม  
          “อยากให้ซื้อเครื่องสีข้าวชุมชนของ สวทช. อีก
เครื่อง เพราะใช้งานได้ดีกว่าเครื่องสีข้าวแบบอ่ืน ดัดแปลง
ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ง่าย มีความปลอดภัยและ
ประหยัดงบประมาณจัดหาอะไหล่ซ่อมบ ารุง” คุณสมศักดิ์ 
กล่าว 
          วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ 
จ.ล าปาง อีกหนึ่งชุมชนที่ใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กส าหรับชุมชน
ของ สวทช. เป็นเครื่องที่พัฒนาเพ่ิมเติมจากรุ่นที่สหกรณ์
การเกษตรผักไห่ใช้ โดยปรับจุดรับข้าวเปลือกให้อยู่ในระดับ
พ้ืน ช่วยให้การเทข้าวเปลือกสะดวกขึ้น คุณบุญเรือน เฒ่าค า 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ บอกว่า คุณภาพเมล็ดข้าวที่ได้มี
ขนาดใหญ่ มีเมล็ดหักน้อย ไม่มีเศษหินจากหัวขัดปนใน
เมล็ดข้าว จากประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง เกษตรกร
เลือกใช้เครื่องสีข้าวนี้สีข้าวกล้องและข้าวขัดขาวส าหรับบริโภค
ภายในชุมชน และจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพภายใต้
ตราสัญลักษณ์ “บ้านสามขา” 
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          จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กส าหรับชุมชนของ สวทช. ให้กลุ่มเกษตรกร เกิดการปรับแต่ง
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งาน จนได้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กส าหรับชุมชนที่ผลิตจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยมี
คุณสมบัติ 

 สีข้าวได้ทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง 
 ประสิทธิภาพการสีข้าว 1-2 ตันต่อวัน หรือข้าวขาว 120-150 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง ข้าวกล้อง 150-

200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง  
 ใช้มอเตอร์ก าลังรวม 10 แรงม้า 
 ระบบการกะเทาะเปลือกแบบลูกยางคู่หมุนในทิศทางตรงข้าม เพ่ิมประสิทธิภาพการกะเทาะเปลือก และเมล็ด

ข้าวหักน้อย 
 ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ให้ท างานต่อเนื่องบนโครงสร้างเดียวกัน และเป็นแบบน็อคดาวน์ ถอดประกอบ

ง่าย ประกอบด้วย ชุดท าความสะอาดข้าวเปลือก ชุดกะเทาะเปลือกข้าว ชุดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวเปลือก 
ชุดตู้แยกแกลบ ชุดขัดข้าวขาว และชุดคัดขนาดข้าว 

 ชุดขัดข้าวขาวออกแบบให้มีรอบการขัดที่เหมาะสม ลดการหักของเมล็ดข้าวและออกแบบให้มีชุดระบบดูดเย็น
ภายนอกผ่านห้องตะแกรงขัด ดูดร าข้าวได้หมด และลดความร้อนในการขัดสีท าให้เมล็ดข้าวแตกหักน้อย 

 
          เครื่องสีข้าวขนาดเล็กส าหรับชุมชน ไม่เพียงช่วยให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้ หากยังเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศให้มีการปรับปรุงเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มี
ราคาที่เหมาะสมส าหรับชุมชน และช่วยลดการน าเข้าเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจากต่างประเทศ  
 
          ปัจจุบัน สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี “เครื่องสีข้าวขนาดเล็กส าหรับชุมชน” ให้บริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ จ ากัด 
(มหาชน) สนใจติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2192 3737 ต่อ 648, 720 หรือ 088 8385098 

สนใจศึกษาดูงานเครื่องสีข้าวขนาดเล็กส าหรับชุมชน สวทช. 
-วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกค า ต.น้ าแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทร. 089 266 3880 (คุณณรงค์ชัย ปาระโกน) 
-สหกรณ์การเกษตรผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 098 4197754 (คุณจรัสพร บุญรอด) 
-วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ล าปาง โทร. 088 434 5594 (คุณสังเวียน ยะโส) 
 

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ



ตัวอยางผักผลไมที่ใช

คะนา, กวางตุง, ผักบุง

กะเพรา, โหระพา

พริกขี้หนู

ผักสลัด

ผักชี, คื่นชาย

ลิ้นจี่

ถุงเจาะรูขนาดใหญ
เก็บรักษาไดนาน 3 วัน

ถุงเจาะรูขนาดใหญ
เก็บรักษาไดนาน 3 วัน

ถุงเจาะรูขนาดใหญ
เก็บรักษาไดนาน 3 วัน

ถุงเจาะรูขนาดใหญ
เก็บรักษาไดนาน 3 วัน

ถุงพลาสติกทั่วไป
เก็บรักษาไดนาน 5 วัน

ถุงพลาสติกทั่วไป
เก็บรักษาไดนาน 5 วัน

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดร.วิชชุดา เดาด     โทร 02-564-6500 ตอ 4655
คุณชนิต วานิกานุกูล  โทร 02-564-6500 ตอ 4386
https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND
https://www.mtec.or.th/ActivePAK

ขอมูลเพิ่มเติม

ถุงหายใจได7-14 9

9 7-14

36 25
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 บรรจุภัณฑ Active PAKTM สามารถสรางสภาวะรักษาความสด (Fresh-Care 
ConditionTM) ภายในบรรจุภัณฑผานเทคโนโลยีการสรางบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุล 
(Equilibrium Modified Atmosphere หรือ EMA) ทำใหสามารถรักษาความสด หรือ
คงคุณคาของผลิตผลสดใหนานย่ิงข้ึน ภายใตการควบคุมอุณหภูมิท่ีดี (ความเย็นเหมาะสม)
 และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง

Solution for Freshness

ใช ไดประโยชนอะไร

ถุงเจาะรูใหญ
ผักผลไมเหี่ยว

ถุงพลาสติกทั่วไป
กลิ่นรสผิดปกติ

ถุงหายใจได

ทำงานอยางไร?

วิธีการใชงานถุง

ลางผักผลไมใหสะอาด ผ่ึงใหพอแหง

บรรจุลงถุง Active PAKTM แลวมัดปากถงุ เก็บในตูเย็น

ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม 
ถุงสามารถใชซ้ำตอไดที่บาน ปลอดภัยใชกับอาหาร

(มาตรฐาน มอก.656-2556 
พลาสติกสัมผัสอาหาร)

สาร

ตานอ
นุมูลอิสระ

รักษาความสด
ของผักผลไม
คงคุณคาสารอาหาร

ลดของเสีย
ลดปริมาณผักสด
ที่เนาเสียเมื่อเก็บตอที่บาน

เกษตรกร

วางจำหนาย

ผูใช

บรรจุ/ขนสง

supermarket

นำกลับมาใชซ้ำได
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การเพ��มคุณสมบัติพ�เศษผ�าทอพ�้นเมืองด�วยนาโนเทคโนโลยี 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผาทอพื้นเมือง 

ตั้งแตกระบวนการผลิตเสนใย การออกแบบ จนถึงการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ

 อายุการใชงานที่สั้นของสิ่งทอ เชน เสื้อผา ผามานสำเร็จรูป ผาคลุมโซฟาสำเร็จรูป มุง ฯลฯ เกิดจากการซักลาง 

คราบปนเปอนและส่ิงสกปรก รวมถึงการถูกแสงแดดบอยคร้ัง ลวนเปนปจจัยเรงใหเสนใยส่ิงทอเส่ือมสภาพ ขาดหลุดลุยเร็วข้ึน 

นักวิจัยศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) ไดพัฒนาน้ำยาเคลือบส่ิงทอสำหรับผลิตภัณฑส่ิงทอสำเร็จรูปดวยนาโนเทคโนโลยี 

เพื่อปองกันและลดปญหาการเสื่อมสภาพของสิ่งทอ พรอมดวยคุณสมบัติพิเศษเพิ่มมูลคาใหสิ่งทอ

การทอผ�าเป�นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ�นสู�รุ�น ด�วยกรรมว�ธีการถักทอ 
เส�นใยธรรมชาติและการออกแบบลวดลายอันประณีตเป�นภูมิป�ญญาเฉพาะที่สร�างอัตลักษณ� 
ให�ผ�าทอในแต�ละภูมิภาค แม�ป�จจ�บันผ�าทอจากเส�นใยธรรมชาติถูกแทนที่ด�วยเส�นใยสังเคราะห� 
แต�ด�วยองค�ความรู�ด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสามารถสานต�อภูมิป�ญญาการทอผ�าพ�น้เมือง 
ให�คงอยู� ทั้งยังลดต�นทุนการผลิตและเพ��มคุณสมบัติพ�เศษที่เพ��มมูลค�าให�ผ�าทอพ�้นเมืองอีกด�วย 

การเตร�ยมเส�นใย
แบบประหยัดเวลา

และรักษาสิ�งแวดล�อม

1

การพ�มพ�ผ�า
ด�วยสีจากท�องถิ�น

2 3

เพ��มคุณสมบัติ
ด�วยนาโนเทคโนโลยี

 ปจจุบัน สวทช. ไดถายทอดเทคโนโลยี 

ใหชุมชนไดนำไปเพิ่มคุณภาพผาทอพื้นเมือง 

ชวยสืบสานภูมิปญญาการทอผาของคนไทย 

เชน ชุมชนหนองเงือก ต.แมแรง จ.ลำพูน 

ชุมชนคุมสุโข อ.ชนบท จ.ขอนแกน เปนตน

สานต�อภูมิป�ญญา

“¼ŒÒ·Í¾×é¹àÁ×Í§”
ด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1 สะท�อนน้ำ ลดการปนเป��อน ลดการซักล�าง

2 ป�องกันรังส�ยูว� ลดป�ญหาส�ซีดจาง และการทำลายความแข็งแรงของเส�นใย

3 ยับยั้งเชื้อแบคทีเร�ย ลดการเกิดกล��นอับ ลดการซักล�าง

4 ให�กล��นหอม ด�วยเทคโนโลยีควบคุมการปล�อยกล��นให�หอมติดทนนาน

5 นุ�มล�่น กันยับ เพ�่อให�ร�ดง�ายและยับยากข�้น

UV

ป�องกัน UV

ยับยั้งเชื้อ
แบคทีเร�ย

กล��นหอม 

นุ�มล�่น 

สะท�อนน้ำ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)

agritec@nstda.or.thnstdaagritecwww.nstda.or.th/agritec 096 996 4100 , 02 564 7000
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 ในกระบวนการเตรียมผาฝายสำหรับการฟอกยอม 

และพิมพลาย ตองลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผากอน 

โดยปกติทั ้งสองกระบวนการจะตองทำแยกกัน เพราะใช 

สารเคม ีและสภาวะการดำเน ินการท ี ่ต างก ัน ซ ึ ่งเป น 

กระบวนการที่ใชอุณหภูมิและพลังงานสูง รวมถึงการใช 

สารเคมีที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม

กระบวนการเตร�ยมผ�าฝ�ายสำหรับการฟอกย�อม
(ลอกแป�งและกำจัดสิ�งสกปรก)

 นักวิจัยจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

แหงชาติ (ไบโอเทค) และทีมวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีโลหะ 

และวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) พัฒนาเอนไซม ENZease (เอนอีซ) 

รวมกับโรงงานสิ่งทอธนไพศาล ที่สามารถรวมกระบวนการ 

ลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝาย ไวในขั้นตอนเดียว 

ทำใหสามารถพัฒนากระบวนการ เตร ียมผาฝ ายกอน 

กระบวนการยอมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

ผลผลิตที่ได�จาก ENZease  
ไม�แตกต�างจากกระบวนการทางเคมี 

แต�มีต�นทุนที่ถูกกว�าและเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

 ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความจำเปนตองใชสีเคมีสำหรับยอมเสนดายหรือผา แตกลับสงผลเสียตอทั้งผูผลิต ผูบริโภค 

และสิ่งแวดลอม ปจจุบันการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-product) ไดรับความนิยมมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม 

นักวิจัยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) พัฒนากรรมวิธีผลิตสีธรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เชน เปลือกลำตน 

กิ่ง ผล เมล็ด ใบ ดอก เพื่อใชในกระบวนการยอมและพิมพบนสิ่งทอ สรางเอกลักษณใหผลิตภัณฑของชุมชน โดยสียอม 

จากธรรมชาตินี้ มีคุณสมบัติ

การใช�เอนไซม� ENZease (เอนอีซ) ในกระบวนการเตร�ยมผ�าฝ�าย 

การใช�เอนไซม�ทั่วไป

การย�อมส�

การกำจัดส��งสกปรก การกำจัดส��งสกปรก

1
ชั่วโมง

การใช�สารเคมี การใช� ENZease

เปล�อกผลชาน้ำมัน ต�มสกัดในน้ำร�อน กรอง ระเหยน้ำออก อบแห�ง ผงส�

1
ชั่วโมง

1
ชั่วโมง

การลอกแป�ง การลอกแป�ง

การผลิตสีผงธรรมชาติจากพ�ชในท�องถิ�น
และการเตร�ยมแป�งพ�มพ�สีธรรมชาติจากวัสดุในท�องถิ�น

1 ผ�าย�อมติดส�สูง ลดป�ญหาส�ซีดจาง

2 ใช�วัสดุธรรมชาติจากท�องถิ�น

3 เป�นมิตรกับผู�ใช�และส��งแวดล�อม

4 สร�างอัตลักษณ�ให�ผล�ตภัณฑ�ชุมชน ไม�ต�องใช�เคร�่องจักร 
อุตสาหกรรม เหมาะกับว�สาหกิจชุมชนหร�ออุตสาหกรรม
ส��งทอขนาดย�อม

ถูกกว�าสารเคมี ลดค�าไฟ ลดค�าน้ำ ลดเวลา ผ�าแข็งแรง ย�อมง�าย

เปร�ยบเทียบค�าใช�จ�ายและคุณสมบัติของผ�าฝ�าย
จากกระบวนการเตร�ยมผ�าฝ�ายด�วยเคมีและเอนไซม�

50% 50% 50%

18% 25%

3%

98๐C

80-98๐C

การทำให�เม็ดแป�งพองตัว
(gelatinization)

60๐C 98๐C

98๐C

50-55๐C

การลอกแป�ง
และการกำจัดส��งสกปรก

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ



 ในกระบวนการเตรียมผาฝายสำหรับการฟอกยอม 

และพิมพลาย ตองลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผากอน 

โดยปกติทั ้งสองกระบวนการจะตองทำแยกกัน เพราะใช 

สารเคม ีและสภาวะการดำเน ินการท ี ่ต างก ัน ซ ึ ่งเป น 

กระบวนการที่ใชอุณหภูมิและพลังงานสูง รวมถึงการใช 

สารเคมีที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม

กระบวนการเตร�ยมผ�าฝ�ายสำหรับการฟอกย�อม
(ลอกแป�งและกำจัดสิ�งสกปรก)

 นักวิจัยจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

แหงชาติ (ไบโอเทค) และทีมวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีโลหะ 

และวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) พัฒนาเอนไซม ENZease (เอนอีซ) 

รวมกับโรงงานสิ่งทอธนไพศาล ที่สามารถรวมกระบวนการ 

ลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝาย ไวในขั้นตอนเดียว 

ทำใหสามารถพัฒนากระบวนการ เตร ียมผาฝ ายกอน 

กระบวนการยอมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

ผลผลิตที่ได�จาก ENZease  
ไม�แตกต�างจากกระบวนการทางเคมี 

แต�มีต�นทุนที่ถูกกว�าและเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

 ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความจำเปนตองใชสีเคมีสำหรับยอมเสนดายหรือผา แตกลับสงผลเสียตอทั้งผูผลิต ผูบริโภค 

และสิ่งแวดลอม ปจจุบันการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-product) ไดรับความนิยมมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม 

นักวิจัยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) พัฒนากรรมวิธีผลิตสีธรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เชน เปลือกลำตน 

กิ่ง ผล เมล็ด ใบ ดอก เพื่อใชในกระบวนการยอมและพิมพบนสิ่งทอ สรางเอกลักษณใหผลิตภัณฑของชุมชน โดยสียอม 

จากธรรมชาตินี้ มีคุณสมบัติ

การใช�เอนไซม� ENZease (เอนอีซ) ในกระบวนการเตร�ยมผ�าฝ�าย 

การใช�เอนไซม�ทั่วไป

การย�อมส�

การกำจัดส��งสกปรก การกำจัดส��งสกปรก

1
ชั่วโมง

การใช�สารเคมี การใช� ENZease

เปล�อกผลชาน้ำมัน ต�มสกัดในน้ำร�อน กรอง ระเหยน้ำออก อบแห�ง ผงส�

1
ชั่วโมง

1
ชั่วโมง

การลอกแป�ง การลอกแป�ง

การผลิตสีผงธรรมชาติจากพ�ชในท�องถิ�น
และการเตร�ยมแป�งพ�มพ�สีธรรมชาติจากวัสดุในท�องถิ�น

1 ผ�าย�อมติดส�สูง ลดป�ญหาส�ซีดจาง

2 ใช�วัสดุธรรมชาติจากท�องถิ�น

3 เป�นมิตรกับผู�ใช�และส��งแวดล�อม

4 สร�างอัตลักษณ�ให�ผล�ตภัณฑ�ชุมชน ไม�ต�องใช�เคร�่องจักร 
อุตสาหกรรม เหมาะกับว�สาหกิจชุมชนหร�ออุตสาหกรรม
ส��งทอขนาดย�อม

ถูกกว�าสารเคมี ลดค�าไฟ ลดค�าน้ำ ลดเวลา ผ�าแข็งแรง ย�อมง�าย

เปร�ยบเทียบค�าใช�จ�ายและคุณสมบัติของผ�าฝ�าย
จากกระบวนการเตร�ยมผ�าฝ�ายด�วยเคมีและเอนไซม�

50% 50% 50%

18% 25%

3%

98๐C

80-98๐C

การทำให�เม็ดแป�งพองตัว
(gelatinization)

60๐C 98๐C

98๐C

50-55๐C

การลอกแป�ง
และการกำจัดส��งสกปรก

135



การเพ��มคุณสมบัติพ�เศษผ�าทอพ�้นเมืองด�วยนาโนเทคโนโลยี 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผาทอพื้นเมือง 

ตั้งแตกระบวนการผลิตเสนใย การออกแบบ จนถึงการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ

 อายุการใชงานที่สั้นของสิ่งทอ เชน เสื้อผา ผามานสำเร็จรูป ผาคลุมโซฟาสำเร็จรูป มุง ฯลฯ เกิดจากการซักลาง 

คราบปนเปอนและส่ิงสกปรก รวมถึงการถูกแสงแดดบอยคร้ัง ลวนเปนปจจัยเรงใหเสนใยส่ิงทอเส่ือมสภาพ ขาดหลุดลุยเร็วข้ึน 

นักวิจัยศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) ไดพัฒนาน้ำยาเคลือบส่ิงทอสำหรับผลิตภัณฑส่ิงทอสำเร็จรูปดวยนาโนเทคโนโลยี 

เพื่อปองกันและลดปญหาการเสื่อมสภาพของสิ่งทอ พรอมดวยคุณสมบัติพิเศษเพิ่มมูลคาใหสิ่งทอ

การทอผ�าเป�นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ�นสู�รุ�น ด�วยกรรมว�ธีการถักทอ 
เส�นใยธรรมชาติและการออกแบบลวดลายอันประณีตเป�นภูมิป�ญญาเฉพาะที่สร�างอัตลักษณ� 
ให�ผ�าทอในแต�ละภูมิภาค แม�ป�จจ�บันผ�าทอจากเส�นใยธรรมชาติถูกแทนที่ด�วยเส�นใยสังเคราะห� 
แต�ด�วยองค�ความรู�ด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสามารถสานต�อภูมิป�ญญาการทอผ�าพ�น้เมือง 
ให�คงอยู� ทั้งยังลดต�นทุนการผลิตและเพ��มคุณสมบัติพ�เศษที่เพ��มมูลค�าให�ผ�าทอพ�้นเมืองอีกด�วย 

การเตร�ยมเส�นใย
แบบประหยัดเวลา

และรักษาสิ�งแวดล�อม

1

การพ�มพ�ผ�า
ด�วยสีจากท�องถิ�น

2 3

เพ��มคุณสมบัติ
ด�วยนาโนเทคโนโลยี

 ปจจุบัน สวทช. ไดถายทอดเทคโนโลยี 

ใหชุมชนไดนำไปเพิ่มคุณภาพผาทอพื้นเมือง 

ชวยสืบสานภูมิปญญาการทอผาของคนไทย 

เชน ชุมชนหนองเงือก ต.แมแรง จ.ลำพูน 

ชุมชนคุมสุโข อ.ชนบท จ.ขอนแกน เปนตน

สานต�อภูมิป�ญญา

“¼ŒÒ·Í¾×é¹àÁ×Í§”
ด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1 สะท�อนน้ำ ลดการปนเป��อน ลดการซักล�าง

2 ป�องกันรังส�ยูว� ลดป�ญหาส�ซีดจาง และการทำลายความแข็งแรงของเส�นใย

3 ยับยั้งเชื้อแบคทีเร�ย ลดการเกิดกล��นอับ ลดการซักล�าง

4 ให�กล��นหอม ด�วยเทคโนโลยีควบคุมการปล�อยกล��นให�หอมติดทนนาน

5 นุ�มล�่น กันยับ เพ�่อให�ร�ดง�ายและยับยากข�้น

UV

ป�องกัน UV

ยับยั้งเชื้อ
แบคทีเร�ย

กล��นหอม 

นุ�มล�่น 

สะท�อนน้ำ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)

agritec@nstda.or.thnstdaagritecwww.nstda.or.th/agritec 096 996 4100 , 02 564 7000

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ
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