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คู่มือเกษตรกร “รู้ ไว้ ใช้จริง”

ชุด การเพาะปลูกพืช-ผัก



หนังสือ “ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักประเภทต่างๆ” เล่มนี้ 

เป็น 1 ใน 5 เล่ม หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ ใช้จริง” ท่ีเกิดข้ึนจ�ก 

ก�รรวบรวมเสียงคว�มต้องก�รของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัด 

ดำ�เนินง�นของสถ�บันส่งเสริมและพัฒน�กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบส�น 

แนวพระร�ชดำ�ริ อันได้แก่ จังหวัดน่�น อุดรธ�นี ก�ฬสินธุ์ อุทัยธ�นี และ 

เพชรบุรี ทั้งจ�กก�รพบปะโดยตรงและสะท้อนผ่�นข้อเสนอแนะท้�ยแบบ 

สอบถ�มในก�รศึกษ�ต่�งๆ ท่ีต้องก�รทร�บถึงขั้นตอน วิธีก�รป้องกันรักษ�  

แก้ไขปัญห� ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีก�รอื่นๆ ในก�รเสริมศักยภ�พก�รเพ�ะปลูก

ในพืชผักและไม้ผลชนิดต่�งๆ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ข้ันตอนไม่ยุ่งย�ก และ 

นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริง อ�ทิ ก�รปลูกพืชอ�ยุสั้นและสร้�งร�ยได้เร็ว วิธีลดต้นทุน

ในก�รเพ�ะปลูกและก�รเพิ่มผลผลิตโดยใช้ส�รชีวภัณฑ์ทดแทนก�รใช้ส�รเคมี 

ชนิดพืชท่ีเหม�ะสมและให้ผลผลิตที่คุ้มค่�ในก�รเพ�ะปลูกแต่ละฤดู วิธีแก้ไข 

ปัญห�ส�รพิษตกค้�งและก�รตรวจวัดค่�อ�ห�รในดิน รวมถึงก�รคงคุณภ�พ

ผลผลิตให้อยู่ได้น�นหลังก�รเก็บเกี่ยว เป็นต้น 

จ�กปัญห�และคว�มต้องก�รข้�งต้น จึงได้ทำ�ก�รสำ�รวจและคัดกรอง  

ปัญห�และองค์คว�มรู้ที่เป็นที่ต้องก�ร ทั้งในรูปวิช�ก�รและภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน 

จ�กครูปร�ชญ์และหน่วยง�นต่�งๆ ที่มีองค์คว�มรู้ในเรื่องน้ันๆ ม�นำ�เสนอ ใน

เนื้อห�รูปแบบของก�ร์ตูนประกอบภ�พเพื่อให้เข้�ใจง่�ย แต่มีข้อมูลท่ีครบถ้วน 

และเกษตรกรส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ปรับใช้ได้อย่�งแท้จริง

ความรู้ด้าน
การเพาะปลูกพืชผักประเภทต่างๆ
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มารู้จัก 7 จุลินทรีย์ ที่สำาคัญ
ต่อเกษตรอินทรีย์ 

ปัจจุบันมีเกษตรกรหันม�ก�รทำ�ก�รเกษตรอินทรีย์ม�กข้ึน 

ซ่ึงมีผลดีต่อสุขภ�พตัวเกษตรกรเอง รวมไปถึงผู้บริโภคก็ปลอดภัย 

ไร้กังวลว่�จะมีส�รพิษตกค้�งในผลผลิต และยังส�ม�รถเพิ่มมูลค่� 

ต่อตัวสินค้�ได้อีกด้วย 

แน่นอนว่�เกษตรอินทรีย์นั้น ส่วนประกอบในก�รเพ�ะปลูก

ทั้งหมดจะต้องม�จ�กธรรมช�ติ แม้กระทั่งสิ่งที่จะนำ�ม�ย่อยสล�ย 

วัตถุอินทรีย์ในดินก็มีส่วนสำ�คัญไม่แพ้กัน แต่ส่วนที่เป็นหัวใจหลัก 

ของเกษตรอินทรีย์นั้นคงหนีไม่พ้น “จุลินทรีย์” ที่ใช้ในก�รย่อย

วัตถุอินทรีย์นั่นเอง 

จุลินทรีย์ท่ีมีบทบ�ทต่อก�รทำ�เกษตรกรรมมีอยู่หล�ยชนิด 

ด้วยกัน ได้แก่ แบคทีเรีย เช้ือร� แอกติโนมัยซีต ส�หร่�ย โปรโตซัว 

และไวรัส จุลินทรีย์บ�งชนิดเป็นจุลินทรีย์ท่ีดีมีประโยชน์ต่อก�รทำ� 

ก�รเกษตร แต่บ�งชนิดก็เป็นจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคต่อพืช แต่ห�ก

ทุกอย่�งเป็นไปอย่�งสมดุล พืชพันธุ์ต่�งๆ ก็จะแข็งแรง เจริญเติบโต 

ได้ดี
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  จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อรา

  จุลินทรีย์กลุ่มยีสต์

 จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นราเส้นใย

ประโยชน์ของจุลินทรีย์ คือ ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุเพื่อให้พืชนำาไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

  จุลินทรีย์กลุ่มแบคทีเรีย

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อระบบเกษตรอินทรีย์ทั้ง 7 ชนิด
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  จุลินทรีย์โปรโตซัว

  จุลินทรีย์
    สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำาเงิน

  จุลินทรีย์แอกติโนมัยชีต

ประโยชน์ของจุลินทรีย์ คือ ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุเพื่อให้พืชนำาไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

 จุลินทรีย์กลุ่มแบคทีเรีย (Bacteria)
จุลินทรีย์กลุ่มน้ีมีหล�กหล�ยส�ยพันธุ์ 

ที่รวมตัวกันอยู่ในกองปุ๋ยหมัก และในหัวเชื้อ

จุลินทรีย์ที่ทำ�ข�ยเป็นก�รค้� มักมีลักษณะ 

รูปร่�งของจุลินทรีย์เป็นแบบง่�ยๆ 3 รูปแบบ 

คือ กลมเป็นท่อน และเป็นเกลียว อ�ศัยอยู่

ทั่วไปในธรรมช�ติ โดยเฉพ�ะในดินป่�ท่ีชื้น 

มีบทบ�ทในก�รย่อยสล�ยอินทรียวัตถุและ

ปลดปล่อยธ�ตุอ�ห�รที่สำ�คัญให้กับพืช

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อระบบเกษตรอินทรีย์ทั้ง 7 ชนิด
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แอลกอฮอล์และค�ร์บอนไดออกไซด์ ปกติ 

ยีสต์จะอยู่ที่ผิวหน้�ของวัสดุท่ีหมัก โดยจะ 

เป็นฟองท่ีลอยเป็นฝ้�อยู่ที่ผิวของน้ำ�หมัก 

นอกจ�กนี้ยีสต์ยังผลิตวิต�มินและฮอร์โมน 

ในระหว่�งกระบวนก�รหมักด้วย ยีสต์จะ

ส�ม�รถเจริญเติบโตได้ดีในค่�คว�มเป็น 

กรดสูงระหว่�ง 4.0-6.5 ดังนั้น ในก�รหมัก 

เม่ือเกิดกล่ินแอลกอฮอล์ข้ึน จึงแสดงให้ 

เห็นว่�กระบวนก�รหมักมีคุณภ�พและเป็น 

ก�รหมักท่ีสมบูรณ์

 จุลินทรียกลุ่มที่เป็นราเส้นใย
เ ช้ือร�กลุ่มนี้ เป็นจุลินทรีย์ที่ มีคว�ม 

หล�กหล�ย มีคว�มแตกต่�งกันม�กใน 

ด้�นขน�ดและรูปร่�ง อ�ศัยก�รสืบพันธุ์ด้วย

ก�รสร้�งสปอร์ ซึ่งมีท้ังสปอร์ท่ีอ�ศัยเพศ 

และไม่อ�ศัยเพศ เป็นจุลินทรีย์ท่ีต้องก�ร

อ�ก�ศ พบเห็นอยู่ท่ีริมผิวหน้�ของน้ำ�หมัก 

หรือปุ๋ยหมัก

 จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อรา (Funji)
จลุินทรยีก์ลุ่มเชือ้ร�มกัจะพบในกองปุ๋ย

หมักเสมอ มักจะพบเติบโตในช่วงแรกๆ ใน

ก�รหมักปุ๋ย และจะพบบริเวณด้�นนอกผิว

ของกองปุ๋ยหมักเป็นจำ�นวนม�ก เช้ือร�มี

ประโยชน์ในก�รย่อยสล�ยเศษวัสดุอินทรีย์

ในกองปุ๋ยหมักให้มีขน�ดเล็กลงในระยะ

แรกๆ ของก�รหมักปุ๋ย จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อร�

แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ยีสต์ (Yeasts) 

และร�เส้นใย

 จุลินทรีย์กลุ่มยีสต์ (Yeasts)
ยีสต์เป็นเชื้อร�ที่ทำ�ให้เกิดกระบวนก�ร

หมัก โดยจะเปลี่ยนน้ำ�ต�ลให้เป็นเอทิล 
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 จุลินทรีย์แอกติโนมัยชีต
เป็นจุลินทรีย์จำ�พวกเซลล์เดียว มักพบ 

บนกองปุ๋ยหมัก จะเจริญเติบโตเป็นกลุ่ม เห็น

เป็นจุดสีข�วคล้�ยๆ ผงปูน หลังจ�กทีอ่ณุหภมูิ

ของกองปุ๋ยสูงขึ้นม�ก เชื้อแอกโนมัยชีตนี้ 

มีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�รย่อยอินทรียส�ร 

เช่น เซลลูโลส ลิกนิน ไคติน และโปรตีน ที่อยู่

ในกองปุ๋ยหมักขณะที่อุณหภูมิสูง

 จุลินทรีย์สาหร่าย
   สีเขียวแกมน้ำาเงิน

แตกต่�งจ�กจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน ตรงที่มี

คลอโรฟิลล์ มักเห็นเซลล์เป็นสีเขียว เจริญ

เติบโตได้ดีในน�ข้�ว ส�ม�รถตรึงไนโตรเจน

จ�กอ�ก�ศได้ถึงประม�ณ 10-20 กิโลกรัม 

ต่อไร่ มักอ�ศัยพึ่งพ�อยู่กับแหนแดง ซึ่งเป็น

เฟิร์นน้ำ�ขน�ดเล็กๆ ทำ�ให้แหนแดงเป็นปุ๋ย 

พืชสดอย่�งดีในน�ข้�ว

 จุลินทรีย์โปรโตซัว (Protozoa)

โปรโตซัวเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขน�ด

เล็ก ที่จัดได้ว่�มีคว�มสำ�คัญม�กในระบบ

นิเวศ อ�ศัยอยู่ในน้ำ� ดิน หรือเป็นปรสิต 

สำ�หรับชนิดที่เป็นปรสิตบ�งชนิดอ�ศัยอยู่ใน

ท�งเดินอ�ห�รของปลวกเพ่ือช่วยย่อยเน้ือไม้ 

จุลินทรีย์โปรโตซัวมีคว�มสำ�คัญม�ก เพร�ะ

ส�ม�รถย่อยสล�ยอินทรียวัตถุได้อย่�ง

รวดเร็ว ปัจจุบันจึงมีเกษตรกรนำ�เอ�จ�ว

ปลวกม�หมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนำ�ไปย่อย

สล�ยฟ�งข้�วในน�และทำ�ปุ๋ยหมัก
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ในหลายพ้ืนท่ีจะพบว�่ปญัห�เรือ่ง

ดินเสื่อมสภ�พเป็นอีกปัญห�ที่เกษตรกรมัก

พบเจอ ซึ่งส�เหตุส่วนใหญ่ม�จ�กก�รปลูก

พชืตดิตอ่กนัเปน็เวล�น�นโดยไมม่กี�รพกัดนิ 

หรือก�รใช้ส�รเคมีอย่�งต่อเนื่องก็เป็นปัจจัย

หลักอีกเช่นกัน ส่งผลให้ดินเสื่อมสภ�พ 

หรอืมสี�รเคมตีกค�้ง ทำ�ใหพ้ชืทีป่ลกูในพืน้ที ่

ดังกล่�วเจริญเติบโตไม่เต็มที่นั่นเอง 

นายวชิระ แขวงโสภา ผู้อำ�นวยก�ร

ศูนย์วิจัยและถ่�ยทอดเทคโนโลยีปลวกแดง 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน�ก�รปศุสัตว์เขต 2 

จังหวัดระยอง ได้นำ�สูตรก�รทำ�น้ำ�หมัก

สมุนไพรรสจืดที่ช่วยในก�รล้�งส�รพิษ

ตกค้�งในดิน และเพื่อ ช่วยปรับสมดุล 

ให้กับดินโดยก�รใช้สมุนไพรที่มีรสช�ติจืด 

แก้ปัญห�ดินเสื่อมสภ�พนั้น มีข้อดีตรงท่ี

วตัถดุบิในก�รหมกันัน้ห�ไดง้�่ยในชมุชน ถอื

เป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีเกษตรกรส�ม�รถประยุกต์

ใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ต้นทุนต่ำ� ท้ังยัง 

ไมเ่ปน็อนัตร�ยตอ่ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคอกีดว้ย 

“สูตรนำ้าหมักพืชรสจืด”
ทำาง่าย แก้สารพษิในดนิได้ด้วยตวัเอง
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ดอกจอก

ผักตบชวา

รางจืด

 สูตรน้ำาหมักพืชรสจืด 
1. ร�งจืด 1 ส่วน  

2. ผักตบชว� 1 ส่วน  

3. ดอกจอก 1 ส่วน

วิธีการทำา 

1. นำ �สมุนไพรที่ ได ้ ในอัตร�ส ่ วน 

  ทีเ่ท่�ๆ กนั ม�สับหรอืตำ�ให้พอแหลก

2. จ�กน้ันนำ�สมุนไพรท้ังหมดใส่ถัง 

  หมักคลุกเคล้�ให้เข ้�กันเติมนำ้� 

  พอท่วม

3. ปิดฝ�หมักทิ้งไว้ในที่ร่ม 24 ชั่วโมง 

  ก็ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้

	 หมายเหตุ: หากใช้ไม่หมดให้หมักไว้ใน 

ทีร่่ม เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของน�า้หมกัให้ดยีิง่ขึน้

 วิธีการนำาไปใช ้
ใช้ผ้�ข�วบ�งกรองเอ�เฉพ�ะนำ้�ของ

สมุนไพร ในอัตร�ส ่วน นำ้�หมัก 1 ลิตร 

ผสมนำ้� 200 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน 15 วัน/ครั้ง 

ประสทิธภิ�พของนำ�้หมกัจะช่วยให้ดนิค่อยๆ 

ปรับสภ�พให้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก		www.rakbankerd.com
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“เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว”  หล�ยท่�นฟังแล้ว 

อ�จจะงงปนสงสัย “แกล้งข้าว...คืออะไร?” จะบ�ปไหม?  

เร�จะม�ไขข้อข้องใจให้ทุกท่�นห�ยงงกันเลย

เปียกสลับแห้งแกล้งข้�วนั้น เป็นวิธีก�รที่ปล่อยให้ข้�ว 

ข�ดน้ำ�จนดินแตกระแหง จ�กนั้นต้นข้�วก็จะใช้ร�กชอนไช 

ห�ส�รอ�ห�รและน้ำ� ส่งผลให้ระบบร�กสมบูรณ์ดี แตกกอง�ม 

และเพิ่มผลผลิตได้ ซึ่งอันที่จริงแล้วข้�วไม่ใช่พืชน้ำ� ก�รขังน้ำ�ไว้ 

ในน�เป็นจำ�นวนม�กนั้นส่งผลเสียหล�ยอย่�ง ทั้งต้นข้�วเป็น 

โรคง่�ย ต้นทุนก�รทำ�น�สูง และดินที่แช่อยู่ในน้ำ�เป็นเวล�น�น 

ก็ทำ�ให้ธ�ตุอ�ห�รเสียไปด้วย

“เปียกสลบัแห้งแกล้งข้าว”
ปลกูข้าวใช้นำา้น้อยแต่เพิม่ผลผลติ
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5 ซม.

 4 นิ้ว

25 ซม.

20 ซม.

5 ซม.

ดิน

ผิวดิน

ขั้นตอนการจัดการน้ำาแบบเปียกสลับ

แห้ง เริ่มจ�กก�รเตรียมดิน ปรับให้พื้นที่ 

เสมอกัน ติดตั้งท่อดูน้ำ�ที่เป็นท่อพีวีซี ขน�ด

คว�มย�ว 25 ซม. เส้นผ่�นศูนย์กล�ง 4 นิ้ว 

เจ�ะรูด้วยสว่�น เส้นผ่�นศูนย์กล�งหุนครึ่ง

ถึงสองหุน 4-5 แถวรอบๆ ท่อ แต่ละรูห่�งกัน 

5 ซม. ฝังลงไป 20 ซม. ให้ป�กท่อโผล่ข้ึน 

พ้นผิวดิน 5 ซม. ควักดินในท่อออกให้หมด 

เมื่อหว่�นเมล็ดพันธุ์ข้�วแล้ว ระบ�ยน้ำ�ออก

จ�กน�ให้แห้ง
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เมือ่ขา้วอาย ุ10-12 วนั ใหท้ำ�ก�รกำ�จดั

วัชพืชให้หมด หลังจ�กนั้น 3 วัน ให้เพิ่ม 

ระดับน้ำ�ในน�ประม�ณ 3 ซม. ขังน�น 3 วัน 

จ�กนั้นใส่ปุ๋ยคร้ังแรก แล้วรักษ�ระดับน้ำ� 

ผิวดินขังไว้จนกระท่ังน้ำ�แห้ง ห�กพบวัชพืช

ให้รีบกำ�จัดออก จ�กนั้น 2 สัปด�ห์ น้ำ�ในน�

เร่ิมแห้ง ดินเริ่มแตกระแหง ให้ระบ�ยน้ำ� 

ลงน�ระดับ 3-5 ซม. ขังไว้จนน้ำ�แห้ง และ 

ให้น้ำ�เปียกสลับแห้งจนข้�วอ�ยุประม�ณ 

45-50 วัน ห�กพบวัชพืชต้องรีบกำ�จัดก่อน 

ใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง 

พอข้าวอยู่ในระยะแตกกอสูงสุด  (อายุ 

45-50 วัน) ให้เพิ่มระดับน้ำ�ในน�สูง 5 ซม. 

ขังไว้  3 วัน จนข้�วกำ�เนิดช่อดอกหรือ 

ข้�วตั้งท้อง (อ�ยุ 50-55 วัน) ใส่ปุ๋ยอีกครั้ง 

จ�กนั้น 7 วัน ให้เพิ่มระดับน้ำ� 10 ซม. รักษ�

ระดับน้ำ�จนข้�วออกดอกถึงระยะแห้งใน

เมล็ดเริ่มแข็ง (15-20 วัน หลังข้�วออกดอก) 

หลังข้�วออกดอกแล้ว 20 วัน ระบ�ยน้ำ� 

ออกจ�กแปลงให้แห้ง เพื่อเร่งก�รสุกแก่
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ประเทศไทย เป็นเมืองที่มี  3 ฤดู ใน 1 ปี คือ ฤดูร้อน 

ฤดูร้อนม�ก และฤดูร้อนท่ีสุด ด้วยเหตุน้ีจึงทำ�ให้เกษตรกรส่วนใหญ่ 

มีปัญห�ในก�รจัดเก็บผลผลิตเพื่อรอส่งข�ย ยิ่งเป็นประเภทผักแล้ว 

ห�กเจออ�ก�ศร้อนเข้�ไป อ�จจะทำ�ให้ผลผลิตเสียห�ย ข�ยไม่ได้ 

ร�ค� ดังนั้น ก�รเก็บรักษ�คว�มสดของผักและผลผลิตถือเป็น 

อกีเรือ่งหนึง่ทีเ่กษตรกรไมค่วรมองข้�ม เพือ่ใหคุ้ณภ�พของสนิค�้เปน็

เคร่ืองก�รันตีถึงฝีมือของผู้ผลิตและคว�มพึงพอใจของลูกค้�  

ซ่ึงห�กเป็นเกษตรกรร�ยใหญ่หรือบริษัทห้�งร้�น จะมีก�รลงทุน 

ห้องเย็นเพื่อ รักษ�คว�มสดของผลผลิต แต่ส่ิง ท่ีต�มม�ก็คือ 

ต้นทุนที่สูงม�กขึ้นและต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้�งม�ก ห�กเกษตรกร

ส�ม�รถใช้วิธีง่�ยๆ ต้นทุนต่ำ�ท่ีส�ม�รถทำ�เองได้ ก็ถือเป็นเรื่อง 

ดีไม่น้อย 

ไม่ต้องมีห้องเยน็
กร็กัษาความสดของผักได้

ด้วยเทคนิค “นอ็กเย็น”
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   ผักที่เก็บจากแปลง
  เพื่อรอการขนส่ง
  และรอจำาหน่าย

เทคนคิน๊อกเยน็ เพือ่รักษาความสดของผกั

  จากนั้นนำาผักขึ้นมาจัดใส่กะบะหรือภาชนะบรรจุ
  สำาหรับจัดเก็บหรือขนส่ง วิธีนี้สามารถคงความสดไว้ได้นาน 7 วัน
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5°C

  เตรียมน้ำาเย็นโดยใช้น้ำาแข็งแช่ลงในน้ำา
  ให้ได้อุณหภูมิ 5  องศาเซลเซียส
  (หากจุ่มมือลงไปแล้วมือชาถือว่าใช้ได้)

การเก็บรักษาความสด 
กรอบของผักสด เป็นอีกหน่ึงเรื่องที่

เกษตรกรควรให้คว�มสนใจ ยิ่งในยุคที่

ส�ม�รถซื้อข�ยออนไลน์ และต้องมีก�ร 

จัดส่งสินค้�ไปถึงผู้บริโภคในเวล�อันจำ�กัด 

ก�รรักษ�คว�มสดของผักก่อนจัดส่งจึง 

เป็นเร่ืองที่เกษตรกรไม่ควรมองข้�ม ทั้งนี้ ก็

เพื่อให้คุณภ�พของสินค้�เป็นเครื่องก�รันตี

ถึงฝีมือของผู้ผลิตและคว�มพึงพอใจของ

ลูกค้�

  นำาผักสดลงไปแช่
  ประมาณ 5-10 วินาที

น้ำาแข็ง

น้ำา
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รู้หรือไม่? ว่�ปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยให้พืชผักปลูกได้งอกง�ม

ดีนั้น คือก�รปลูกผักแต่ละชนิดให้ถูกต้องต�มฤดูก�ล เนื่องจ�ก 

ไม่ต้องใช้ส�รเคมีเพ่ือเร่งก�รเจริญเติบโต ส่งผลให้ผลผลิตงอกง�ม 

ได้ดีต�มธรรมช�ติ และยังดีต่อสุขภ�พของผู้บริโภค 

ก�รเลือกผักที่จะปลูกในแต่ละฤดูก�ลนั้นไม่ย�ก อ�ทิ ก�รปลูก

ในฤดูร้อนนั้น ผักที่จะเลือกปลูกชนิดที่ทนต่อแดดร้อนๆ ได้ดี บ�งชนิด

อ�จต้องคอยรดน้ำ�ทั้งเช้�-เย็น เพื่อไม่ให้แสงแดดโดนใบม�กเกินไป 

ส่วนในช่วงฤดูหน�ว ผักจะค่อนข้�งมีใบเขียวแตกกอง�ม แต่ควร

ระมัดระวังก�รเกิดโรคพืชต่�งๆ ได้ง่�ยเพร�ะอ�ก�ศเย็น และในช่วง

ฤดูฝน พืชผักจะเติบโตได้ดีม�ก ดังนั้น ไม่ต้องรดน้ำ�บ่อย แต่ต้อง 

ปลกูผักตามฤดูกาล
รูไ้ว้ได้ประโยชน์

ฤดูร้อน
มะระ

มะเขือเปราะถั่วฝักยาว

ฟักเขียว

มันเทศ

ผักชีผักบุ้งจีน

ผักกาดหอม

ผักกวางตุ้ง

แตงร้าน

คะน้า

แตงโม

ต้นหอม

บวบ

ปลาย
ฤดฝูน

หอมแดง

กระเทียม

ผักชี

ผักกาดขาว

กะหล่ำาดอก

หัวไชเท้า

แครอท
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ฤดูฝน

มะระ
มะเขือเทศ

มะเขือเปราะ

พริกชี้ฟ้า
ถั่วฝักยาว

มันเทศ

ผักชี

ผักบุ้งจีน

ผักกวางตุ้ง

ฟักทอง
ผักกาดขาว

ข้าวโพด

กะหล่ำาปลี

หัวไชเท้า

แตงกวา
คะน้า

แตงโม

ต้นหอม

ถั่วแขก

บวบ

มะเขือเทศ

พริกขี้หนู

กะหล่ำาปลี

คื่นช่าย

แตงร้าน

หมั่ นถอนวัชพืชที่ ม�แย่ งส�ร

อ�ห�รพืชผัก ควรห�ที่ปลูกผักที่มี

หลังค�เนื่องจ�กถ้�ฝนตกแรงๆ 

อ�จทำ�ให้พืชผลเสียห�ยได้

ส่วนเกษตรกรท่ีต้องก�รข�ย

ผักให้ได้ร�ค�ดีในแต่ละช่วงนั้น 

หน้� เทศก�ลอย่�งสงกร�นต์   

ปีใหม่ หรือช่วงวันหยุดย�ว ผู้คน

มักจะจัดง�นฉลองรื่ น เ ริ งกัน 

ผักต่�งๆ เช่น ผักก�ดหอม หอม

ใหญ่ พริก เครื่องต้มยำ� พืชผัก

ประเภทกับแกล้ม เครื่องเคียงนั้น

จะข�ยดีแทบทุกปี ถ้�ว�งแผน 

ก�รปลูกดีๆ ก็เป็นเศรษฐีกันได้ 

ไม่ย�ก

ฤดหูนาว

มะเขือเปราะ

พริกขี้หนู

พริกยักษ์ พริกชี้ฟ้า
หอมแดง

กระเทียม

ผักชี

ผักบุ้งจีน

ผักกาดหอม

ฟักทอง

กะหล่ำาปลี

กะหล่ำาดอก

ถั่วลันเตา คื่นช่าย

หัวไชเท้า

แตงร้าน

แครอท

แตงโม

ถั่วแขก

บวบ
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ณ เวลาน้ี ก�รปลูกพืชเชิงเด่ียวคงไม่ใช่วิถีท่ีน่�ปฏิบัติ 

อีกต่อไปแล้ว ทั้งก�รเสี่ยงต่อร�ค�ผลผลิตท่ีตกต่ำ� รวมถึงปัญห� 

แมลงศัตรูพืชที่ส�ม�รถทำ�ล�ยทั้งแปลงได้อย่�งรวดเร็ว จนแทบ 

ไม่เหลือไว้ข�ยเลย นอกจ�กนี้ ในฤดูเก็บเกี่ยว ห�กมีผลผลิตออกสู่

ตล�ดม�ก ถ้�เกษตรกรข�ยได้ช้� ผลผลิตอ�จเน่�เสีย ถูกพ่อค้�

คนกล�งกดร�ค� ด้วยข�ยได้ช้� ผลผลิตก็เน่� จึงต้องยอมข�ย  

ห�กจะเก็บไว้ ต้องสร้�งท่ีเก็บขน�ดใหญ่ ก�รรักษ�สภ�พและควบคุม

แมลงมีค่�ใช้จ่�ยสูง โดยรวมแล้ว เรียกได้ว่� ก�รปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั้น 

เกษตรกรจะเสียม�กกว่�ได้และไม่คุ้มทุนเอ�เสียเลย

ปลกูต้นเหลยีงแซมสวนยาง
เสริมรายได้เกษตรกร 
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ปุ๋ยคอก 

ดินฝังกลบ

หลุมลึก
30 ซม.

ปักไม้หลัก
กันลม

รดนำ้าให้ชุ่ม

น�ยประวิทย์ อนุช�ญ เกษตรกร ต.โคก

ม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขล� เป็นอีกหน่ึง

ตัวอย่�งในก�รเปล่ียนแปลงตนเอง ท่ีเลิก

ปลูกพืชเชิงเดียว พร้อมกับก�รน้อมนำ�

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ปฏิบัติ 

ใ ช้ในก�รทำ�ก�รเกษตร โดยสวนของ 

น�ยประวิทย์นั้นมีจุดเด่นอยู่ที่ก�รปลูกผัก 

เหลียงแซมภ�ยในสวนย�งพ�ร� ผักเหลียง

เป็นผักพื้นบ้�นที่ประช�ชนในพื้นที่ภ�คใต้

นิยมบริโภค จึงทำ�ให้มีร�ค�สูงและมีตล�ด

รองรับตลอดท้ังปี ผักเหลียงจึงช่วยเสริม 

ร�ยไดใ้หก้บัเกษตรกรไดอี้กท�ง หรอืบ�งครัง้

ห�กร�ค�ย�งตกต่ำ� ผกัเหลยีงกถื็อเปน็ร�ยได้

หลักเลยทีเดียว 

ก�ร ดูแล ผัก เห ลียง ท่ีป ลูกแซมกับ

ย�งพ�ร�นั้นไม่ย�ก เพียงหมั่นตรวจดู

คว�มช้ืนของกิ่งชำ�อย่�งต่อเนื่อง และร�ก 

จะงอกภ�ยในเวล�ประม�ณ  2-3 เดือน  

จ�กนั้นตัดเอ�ลงปลูกในถุงดำ� เ ม่ือต้น 

แข็งแรงดี นำ�ลงหลุมปลูกในหลุมตรงพื้นท่ี

สวนย�งพ�ร�ที่เตรียมไว้ ระยะในก�รปลูก  

คือ ระหว่�งแถวของต้นย�งพ�ร� โดยระยะ

ห่�งระหว่�งต้นประม�ณ 1 เมตร ให้ขุดหลุม

ปลูกคว�มลึกประม�ณ 30 ซม. รองก้นหลุม

ด้วยปุ๋ยคอก ว�งต้นพันธ์ุในหลมุทีข่ดุ แลว้กลบ
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ฝังแต่พอแน่น รดน้ำ�ให้ชุ่ม ใช้ไม้หลักปัก 

ผูกเชือกให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันลม จ�กนั้น

ให้ปุ๋ย 2 ครั้ง คือ ในช่วงต้นฤดูฝน และปล�ย

ฤดูฝนโดยโรยให้รอบโคนต้น

นอกจ�กน้ียังมีเทคนิคง่�ยๆ ในก�ร

บังคับให้แตกยอดอ่อนเร็ว คือ ก�รตัดแต่งกิ่ง

อยู่เป็นประจำ� พร้อมท้ังตัดต้นไม่ให้สูงเกิน 

มือเอ้ือม เพื่อสะดวกต่อก�รเก็บยอดผัก 

เหลียง ห�กมีฝนทิ้งช่วงเกิน 3 วัน ก็จะนำ�น้ำ�

ไปรดเพื่อให้ต้นเหลียงมีน้ำ�เพียงพอ

สำ�หรับต้นปลูกใหม่ หลังปลูกประม�ณ 

2  ปี ก็จะส�ม�รถเก็บยอดม�บริโภคและ

จำ�หน่�ยได้โดยเก็บ 7 วัน ต่อ 1 ครั้ง ฉะนั้น 

จะตอ้งปลกูในปรมิ�ณทีม่�กนดิหนึง่ แลว้เกบ็

แบบสลบัต้นเพือ่ให้ส�ม�รถเกบ็ยอดได้ทุกวนั 

ก�รเก็บ ควรเด็ดให้ชิดข้อ ไม่เด็ดกล�ง

ข้อหรือตัด เพร�ะจะทำ�ให้ก�รแตกยอดอ่อน

ในครั้งต่อไปช้�ลง หลังเก็บแล้วอย่�ให้ใบ 

หรือยอดอ่อนท่ีเก็บม�ถูกแสงแดดและลม

ควรพรมน้ำ�แต่พอชุ่ม ซึ่งจะส�ม�รถเก็บได้

น�นประม�ณ 5-6 วัน
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รู้หรือไม่ว่า คว�มต้องก�รน้ำ�ของข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ใน 

แต่ละระยะของก�รเจริญเติบโตน้ันไม่เท่�กัน โดยในระยะแรก 

ต้องก�รน้ำ�ไม่ม�กนักแต่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นต�มอ�ยุ และต้องก�รน้ำ�

สูงสุดในช่วงออกดอกและช่วงระยะแรกของก�รสร้�งเมล็ด หลังจ�ก 

นั้นก�รใช้น้ำ�จะค่อยลดลง ดังนั้น ถ้�ข�ดน้ำ�ในช่วงออกดอกและช่วง

ระยะแรกของก�รสร้�งเมล็ด จะทำ�ให้ผลผลิตลดลงม�กทั้งปริม�ณ

และคุณภ�พ

เปิดสูตรความต้องการนำา้ของ 
“ข้าวโพดเลีย้งสตัว์” 
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  ทางน้ำาหลัก

 แบบของการให้น้ำาโดยทั่วๆ ไป
  ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1. การให้น้ำาแบบร่องคู  (Furrow 

method)  เป็นก�รให้น้ำ�ท�งผิวดนิ โดยปลอ่ย

ให้น้ำ�ไหลไปในคูขน�ดเล็ก และให้น้ำ�ซึม

เข้�ไปในดินท�งข้�งและร่องคู คือทั้งใน 

แนวร�บและแนวดิ่ง ซึ่งมีหล�ยวิธี คือ ก�ร 

ให้น้ำ�แบบร่องคูล�ด โดยจะให้น้ำ�แก่พืช 

ท�งร่องที่มีขน�ดเล็ก ซ่ึงมีคว�มล�ดเท

สม่ำ�เสมอและมีแนวตรง ก�รให้น้ำ�วิธีนี้

ส�ม�รถให้ได้กับดินทุกชนิด ยกเว้นดินทร�ย

ทีม่อัีตร�ก�รซมึสงูม�ก เพร�ะว�่จะมกี�รไหล

ซึมท�งด้�นข้�งน้อย  จะสูญเสียน้ำ�เนื่องจ�ก

ไหลซึมเขตร�กพืชม�ก พื้นที่ที่จะเลือกใช้ 
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ก�รให้น้ำ�วิธีน้ี ควรมีคว�มล�ดเทไม่เกิน 2  

เปอร์เซ็นต์ ก�รให้น้ำ�แบบร่องคูร�บคล้�ยกับ

วิธีให้น้ำ�แบบร่องคูล�ด แต่วิธีน้ีร่องท่ีให้น้ำ�

ไหลน้ันไม่มีคว�มล�ดเหลืออยู่ในแนวร�บ  

ดังนั้น ก�รให้น้ำ�จึงต้องให้ด้วยอัตร�สูง น้ำ� 

จึงไหลไปตลอดคว�มย�วของร่องคูในระยะ

เวล�อนัส้ัน  ก�รใหน้้ำ�ดว้ยวิธนีีเ้หม�ะสำ�หรบั

ดินที่มีอัตร�ก�รซึมเฉลี่ยน้อยกว่� 50 มม. 

ต่อชั่วโมง และมีคว�มส�ม�รถเก็บน้ำ�ได้

ขน�ดป�นกล�งจนเก็บน้ำ�ได้ดี ก�รให้น้ำ� 

แบบร่องคูต�มแนวเส้นขอบ คล้�ยคลึงกับ 

วิธีก�รแรกเช่นกัน  แต่ร่องต�มแนวเส้นขอบ

ของเนินนี้จะร�บกว่� และทิศท�งของร่อง 

จะเกือบขน�นไปกับเส้นขอบเนิน คว�ม

ล�ดเทของร่องคูนั้นจะไม่ม�กนัก  คือมีเพียง

เพื่อให้น้ำ�ไหลไปยังปล�ยของร่องได้เท่�นั้น  

วิธีนี้ใช้กับพื้นที่มีคว�มล�ดเททั่วๆ ไป ยกเว้น

ดินทร�ยหรือดินท่ีมีก�รแตกระแหง เพร�ะ

ร่องอ�จจะพังทล�ยได้

2. การให้น้ำาแบบฝนโปรย ก�รให้น้ำ� 

แบบนี้จะทำ�ให้ลำ�ต้นเปียกน้ำ�และทำ�ให้ 

เกิดโรคกับส่วนของลำ�ต้นได้ ซึ่งเป็นระบบ 

ที่ไม่เหม�ะสมนัก

   ระบบน้ำาแบบฝนโปรย
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3.  การให้น้ำาแบบระบบหยด เป็นก�ร 

ให้น้ำ�ในอัตร�ท่ีน้อยแต่บ่อยคร้ัง แต่ละคร้ัง

เป็นเวล�น�น โดยระบบที่ใช้แรงดันน้อย 

และให้น้ำ�กับส่วนร�กโดยตรง เป็นก�ร

ประหยัดปุ๋ย ประหยัดแรงง�น รวมทั้ง 

ย�ฆ่�แมลง ประหยัดน้ำ�  เม่ือเร�ทร�บ 

ค�่คว�มตอ้งก�รน้ำ�ของพชืในแตล่ะช่วงแลว้

ส�ม�รถคำ�นวณปริม�ณน้ำ�ที่พืชต้องก�ร 

ในแต่ละช่วงและปล่อยน้ำ�เข้�สู่ระบบหยด 

ได้ต�มต้องก�ร

ในส่วนของก�รคำ�นวณปริม�ณก�รให้

น้ำ�ในแต่ละระยะของก�รเจริญเติบโตของ

ข้�วโพดในช่วง 120 วันนั้น จะไม่เท่�กัน  

ห�กเกษตรกรส�ม�รถให้น้ำ�ได้ตรงต�มที่ 

พืชต้องก�ร ก็ส�ม�รถประหยัดต้นทุนและ

เสริมให้ผลผลิตสมบูรณ์ได้ต�มต้องก�ร 

   ระบบน้ำาหยด
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 ระยะติดฝัก อายุ 55- 110 วัน 
  จะใช้น้ำามากที่สุด คือ 
  245,000 ลิตร / ไร่ / สัปดาห์

 เก็บเกี่ยว
  อายุ 110 - 120 วัน 

 ระยะที่ข้าวโพดเริ่มเจริญเติบโต
  ทางต้นและใบ อายุ 5-45 วัน
  จะใช้น้ำา 240,000 ลิตร / ไร่ / สัปดาห์

 ระยะเริ่มงอก อายุ 5 วัน
  จะใช้น้ำา 35,000 ลิตร / ไร่ / สัปดาห์

  ระยะเริ่มปลูก 
  จะใช้น้ำา 35,000 ลิตร / ไร่ / สัปดาห์ 

 ระยะออกฝักตัวเมียและแทงช่อตัวผู้ 
  อายุ 45 – 55 วัน 
  ใช้น้ำา 70,000 ลิตร / ไร่ / สัปดาห์

ความต้องการน้ำาของข้าวโพดเล้ียงสัตว์
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ในรอบปีที่ผ่านมา คำ�ว่� เชื้อร�ไตรโคเดอร์ม่� น้ัน 

ฮิตติดลมบนจนแทบจะไม่มีเกษตรกรคนไหนไม่เคยได้ยิน บ�งคน 

อ�จจะได้ยินผ่�นๆ แต่ก็ยังไม่รู้ว่�แท้จริงไอ้เจ้�เชื้อร�ชื่อแปลกๆ 

นี้คืออะไร มีประโยชน์ต่อก�รเกษตรอย่�งไร เร�มีคำ�อธิบ�ยง่�ยๆ 

พร้อมกับวิธีทำ�เจ้�เชื้อร�ตัวนี้ไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุน 

เช้ือร�ไตรโคเดอร์ม่� คือ เช้ือร�ชนิดหนึ่งที่ดำ�รงชีวิตอยู่ในดิน 

อ�ศัยเศษซ�กอินทรียวัตถุเป็นอ�ห�รโดยไม่มีอันตร�ยกับพืช 

คน สัตว์ และแมลง เชื้อร�ไตรโคเดอร์ม่�หล�ยชนิดมีคุณสมบัติ 

ในก�รควบคุมและทำ�ล�ยเช้ือร�ส�เหตุโรคพืชท�งดิน จึงทำ�ให้พืช 

มีระบบร�กที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห�อ�ห�รได้ม�ก ต้นพืชจึงสมบูรณ์ 

ให้ผลผลิตสูง และคุณภ�พดี

เชือ้ราไตรโคเดอร์ม่า
ทำาง่าย ได้ประโยชน์
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 วิธีการทำาเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า แบบเชื้อสด 

มีวิธีง่�ยๆ วัสดุอุปกรณ์ร�ค�ไม่แพง ห�ซื้อได้ต�ม 

ท้องถ่ิน โดยหัวเช้ือร�ไตรโคเดอร์ม่� 1 ขวด 20 กรัม 

ผลิตเชื้อสดได้ 15-20 กิโลกรัม เลยทีเดียว

ขั้นตอนแรก ต้องหุงข้�วเพื่อขย�ยเชื้อร�ก่อน ดังนี้ 

•  หุงปล�ยข้�วด้วยหม้อหุงข้�วไฟฟ้� ใช้ข้�ว 3 

ส่วน น้ำ� 2 ส่วน หรือข้�ว 2 ส่วน น้ำ� 1 ส่วน

• ปล�ยข้�ว 600 กรัม ใส่น้ำ� 0.5 ลิตร จะได้ 

ข้�วสุกประม�ณ 1 กิโลกรัม

• ตักปล�ยข้�วสุกขณะร้อนประม�ณ 2 ทัพพี 

ใส่ถุงพล�สติกทนร้อนขน�ด 6x12 นิ้ว หรือประม�ณ 

ถุงละ 250 กรัม รอให้ข้�วเย็นจึงใส่เชื้อ

จ�กนั้นใส่หัวเชื้อร�ไตรโคเดอร์ม่�

• เหย�ะหวัเชือ้ 1-2 เหย�ะ ลงในถงุข�้วทีเ่ยน็แลว้ 

บริเวณที่สะอ�ดและลมสงบเพื่อลดก�รปนเปื้อน

• ใช้ย�งรัดป�กถุงให้แน่น หรือใช้ลวดเย็บกระด�ษ 

แล้วเขย่�ให้เชื้อกระจ�ยทั่วทั้งถุง

• ใช้เข็มแทงไม่น้อยกว่� 30 รู

กระจ�ยข้�วในถุง ไม่ว�งซ้อนกัน ดึงกล�งถุงไม่ให้

พล�สติกแนบข้�ว จ�กน้ันว�งถุงเชื้อในห้องท่ีสะอ�ด 

ปลอดจ�กมด ไร และสัตว์อื่นๆ อ�ก�ศไม่ร้อน ไม่ต�ก

แดด แต่มีแสงสว่�ง บ่มไว้ 5-7 วัน  หลังจ�กเชื้อร�ได้ที่

แล้วควรนำ�ไปใช้ทันที หรือเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมด� 

ได้ไม่เกิน 1 เดือน
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 วธีิการนำาเช้ือราไตรโคเดอรม์า่ไปใช้

1. ก�รคลุกเมล็ด ใชเ้ช้ือร�ไตรโคเดอรม์�่ 

(เชือ้สด) 1-2 ชอ้นแกง (10-20 กรมั) ตอ่เมลด็

พืช 1 กิโลกรัม โดยคลุกเคล้�ให้เข้�กันในถุง

อ�จเติมน้ำ�เล็กน้อยเพื่อให้สปอร์ของเชื้อร�

เคลือบติดบนผิวของเมล็ดพืชได้ดียิ่งขึ้น

2. ก�รรองก้นหลุมและก�รหว่�นใช้ 

เช้ือร�ไตรโคเดอร์ม่� 1 กิโลกรัม บวกรำ�

ละเอียด 5 กิโลกรัม บวกปุ๋ยหมัก 40 กิโลกรัม 

รองก้นหลุมปลูกในพืชผัก พืชสวน 10-20 

กรัม/ต้น หว่�นในแปลงปลูก 50-100 กรัม/

ต�ร�งเมตร และในพืชสวนหว่�นใต้ทรงพุ่ม

ในอัตร�3-5 กิโลกรัม/ต้น

3. ก�รผสมกับวัสดุปลูก ใช้เชื้อร�ไตรโค

เดอร์ม่� (เชื้อสด) ที่ผสมแล้วกับวัสดุผสม 

1 ส่วนกับวัสดุปลูก 4 ส่วน คลุกเคล้�ให้ 

เข้�กันก่อนบรรจุลงในภ�ชนะเพ�ะเมล็ด 

เพ�ะกล้�

4. ก�รผสมน้ำ�ฉีดพ่น ใช้เช้ือร�ไตรโค 

เดอร์ม่� (เชื้อสด) 1 กิโลกรัมต่อน้ำ� 100 ลิตร 

โดยกวนล้�งสปอร์ในน้ำ� 20 ลิตรก่อน 

จ�กน้ันกรองเอ�เฉพ�ะน้ำ�สปอร์เทลงถัง 

ฉีดพ่นและเติมน้ำ�จนเต็ม 100 ลิตร ใช้ฉีดพ่น

ในแปลงกล้�โคนต้นพืชและฉีดพ่นท�งใบ
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เกษตรกรหลายๆ ท่าน คงเคยปลูกเห็ดกัน แต่เมื่อ 

ก้อนเชื้อหมดอ�ยุแล้ว ส่วนใหญ่จะท้ิงเพร�ะคิดว่�ไม่ส�ม�รถนำ� 

ม�ใช้ประโยชน์อะไรได้ แต่ท่ีจริงแล้ว ก้อนเชื้อเห็ดนั้นมีธ�ตุอ�ห�ร 

ที่จำ�เป็นต่อพืช ทั้งธ�ตุอ�ห�รหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ 

โพแทสเซียม ธ�ตุอ�ห�รรอง แมกนีเซียม แคลเซียม และธ�ตุ

อ�ห�รเสริมอีกหล�ยชนิด จะเห็นได้ว่� ก้อนเชื้อเห็ดจะเป็นปุ๋ยท่ีม ี

คุณภ�พดีม�ก จะมีธ�ตุอ�ห�รที่ปรุงพืชได้ม�กกว่�ปุ๋ยหมักทั่วไป 

ห�กทิ้งไปก็น ่�เสียด�ย เพียงแค่นำ�ก ้อนเช้ือเห็ดม�ผสมเพิ่ม 

นิดหน่อย ก็จะได้ปุ๋ยชั้นดีไว้ใช้กันแล้ว 

ก้อนเหด็เก่ามีประโยชน์
อย่าท้ิง
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   ก้อนเชื้อเห็ดเก่า
  จำานวน 100 กิโลกรัม

   ขี้ไก่เก่า
  จำานวน 1 กิโลกรัม

   ปุ๋ยอินทรีย์น้ำา 1 ขวด
  (ขวดน้ำาขนาด 1 ลิตร)    กากน้ำาตาล

  จำานวน 1 ลิตร

   ขี้วัวเก่า
  จำานวน 1 กิโลกรัม

วิธีทำาปุ๋ยชีวภาพจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า
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วิธีการทำา

1. นำ�ก้อนเชื้อเห็ดที่ไม่ใช้แล้ว 

 ม�ทุบให้ละเอียด แล้วกองไว้ในที่ร่ม

2. นำ�ส่วนผสมทั้งหมดม�คลุกเคล้�

 ให้เข้�กัน แล้วรดน้ำ�พอชื้น

 (ใช้มือบีบดู ถ้�จับแล้วก้อนไม่คล�ย  

  แปลว่�ใช้ได้)

3. กลับกองปุ๋ยหมักทุกๆ 7 วัน 

 เพือ่เปน็ก�รระบ�ยคว�มร้อนในกอง

4.  เมื่อหมักปุ๋ยไว้ได้ประม�ณ 15 วัน 

 ก็ส�ม�รถนำ�ไปบำ�รุงต้นไม้ได้

 ต�มต้องก�ร (ให้ต�มขน�ดของพืช)

เม่ือหมักได้ที่แล้ว ให้นำ�ไปใช้ใส่ในพืช

ผักผลไม้ จะช่วยเร่งก�รเจริญเติบโตของพืช

ผักให้เร็วขึ้น
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พ้ืนท่ีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของเร�นั้น มีก�รปลูกมะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจกันเยอะ แต่ก็มี

เกษตรกรบ�งท่�นอย�กทร�บว�่ ก�รปลกูมะเขอืเทศซ้ำ�ๆ ในพืน้ทีเ่ดิม

ตลอด ทำ�ให้เกิดก�รระบ�ดของโรงเห่ียวเขียว แม้แต่ก�รใช้ส�รเคมี

หรอืก�รจดัก�รดนิกไ็มส่�ม�รถควบคุมก�รระบ�ดของโรคได ้ซ่ึงวธิกี�ร

เดียวที่ยับยั้งก�รเกิดโรคเหี่ยวเขียวได้ คือ ก�รต่อยอดมะเขือเทศพันธุ์

ที่ต้องก�รบนต้นตอมะเขือเทศ มะเขือ หรือมะเขือพวง ซึ่งเป็นเทคนิค

ที่ใช้ครั้งแรกในญี่ปุ่นและเก�หลี เมื่อ ค.ศ. 1920 จ�กนั้นก็เป็นที่นิยม

อย่�งกว้�งขว�งทั้งในเอเชียและยุโรป

ต่อยอดมะเขอืเทศ
โดยใช้ต้นตอมะเขอืพวง
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โรงง�นหลวงอ�ห�รสำ�เร็จรูปที่ 3 อำ�เภอ 

เต่�งอย จังหวัดสกลนคร ซ่ึงเน้นก�รแปรรูป 

มะเขือเทศเป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นเป็นหลัก 

จึงได้นำ�วิธีก�รต่อยอดมะเขือเทศโดยใช้ต้นตอ

มะเขือพวงม�ทดลองทำ�ในพื้นท่ีแปลงส�ธิตของ 

โรงง�นหลวง เพื่อยับยั้งก�รเกิดโรคเห่ียวเขียว  

และถ่�ยทอดคว�มรู้ให้กับเกษตรกร เป็นท�งเลือก

ในก�รพัฒน�ก�รผลิตมะเขือเทศให้ได้ผลผลิต 

ต่อไร่เพิ่มขึ้น

ก�รต่อยอดมะเขือเทศบนต้นตอมะเขือพวง

ของโรงง�นหลวง เป็นต่อยอดแบบใช้ท่อ เนื่องจ�ก

ประหยัดเวล�และค่�ใช้จ่�ย วิธีก�รไม่ยุ่งย�ก 

ซับซ้อน ไม่ต้องมีคว�มชำ�น�ญก็ส�ม�รถทำ�ได้ 

อุปกรณ์มีเพียงมีด หลอดต่อยอดหรือส�ยน้ำ�เกลือ 

และแอลกอฮอล์เท่�นั้น 

   ใบมีดโกน

   หลอด
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   ต้นกล้ามะเขือพวง

   ตอมะเขือพวง

   ต้นกล้ามะเขือเทศ

   กิ่งมะเขือเทศ

วิธีการต่อยอด 

1. เพ�ะกล้�ต้นตอมะเขือพวงก่อน

 แล้วเพ�ะกล้�กิ่งพันธุ์มะเขือเทศ 7 วัน 

2.  เมื่อกิ่งพันธุ์มะเขือเทศมีอ�ยุ 21 วัน 

 หรอืมใีบจรงิ 3-4 ใบ กน็ำ�ม�ทำ�ก�รตอ่ยอด 

 โดยตัดต้นตอให้เฉียงประม�ณ 30 องศ�

3.  นำ�หลอดสวมลงในปล�ยที่ตัด และตัด 

 กิ่ ง พันธุ์ ให้ เ ฉี ย ง เ ช่น เดี ยว กับต้นตอ  

 แล้วนำ�กิ่งพันธ์ุใส่เข้�ไปในท่อ ให้รอยตัด 

 ของต้นตอและก่ิงพันธุ์ประกบกันพอดี 

 เพื่อให้รอยตัดประส�นกันได้รวดเร็วขึ้น

1

2
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หลังจากต่อยอดเสร็จ ให้รีบนำ�

ต้นกล้�เข้�ไว้ในห้องท่ีมีคว�มชื้น อุณหภูมิ 

28-32 องศ�เซลเซียส และคว�มเข้มแสง 45 

เปอร์เซ็นต์ ปิดท�งเข้�ออกของอ�ก�ศ 3 วัน 

ครบ 3 วันแล้วจึงเริ่มเปิดพล�สติกให้อ�ก�ศ

ถ่�ยเท เพื่อปรับคว�มชื้นระหว่�งภ�ยนอก

และภ�ยในให้เท่�กันอีก 3 วัน แล้วจึงย้�ย 

ต้นกล้�ต่อยอดไปไว้ในโรงเรือน เพื่อให้ได้ 

รับแสงแดดเป็นเวล� 7 วัน จึงย้�ยไปปลูกใน

แปลงต่อไป

   พักต้นกล้าไว้ในโรงเรือน

   ต้นกล้าที่ต่อยอดเสร็จแล้ว

สวมหลอดระหว่าง
ต้นตอกับกิ่งพันธ์ุ

3
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ผืนนาของน�ยบุญธรรมกับน�งทองสุข เสน�อุดร เกษตรกร

บ้�นโคกล่�ม ต.กุดหม�กไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธ�นี จ�กเดิมเคยใช้

ทำ�น�เพียงปีละคร้ัง ปัจจุบันนี้ได้ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดท้ังปี  

ปลูกฟักทอง แตงกว� โหระพ� ผักบุ้ง ถั่วลิสง ตะไคร้ มะเขือ กะเพร� 

แค มะม่วง ฯลฯ พืชผักทุกอย่�งท่ีปลูกก็ล้วนเติบโตงอกง�มด้วย 

สตูรเดด็เคลด็ลบั “ปุย๋หมักขีค้า้งคาว สตูรบา้นโคกลา่ม” ท่ีครอบครวั 

เสน�อุดรพัฒน�ต่อยอดจ�กปุ๋ยหมักจ�กขี้หมูของปิดทองฯ ท่ี 

ปุย๋มูลค้างคาว
สตูรเดด็ เคลด็ (ไม่) ลับ
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เลีย้งไวม้�ผนวกกบัประสบก�รณ ์ภมูปิญัญ�

ดั้งเดิมและคว�มรู้ที่ได้จ�กปู่ ย่� ต� ย�ย 

กล�ยเป็นสตูรใหมท่ีพ่สิจูน์ด้วยตวัเองแลว้ว่�

เหน็ผลดจีรงิ ทุกวนัน้ี ผืนดินท่ีเคยแตกระแหง 

กล�ยเป็นผืนน�เขียวขจีสุดลูกหูลูกต� 

หลังน�ก็กล�ยเป็นแปลงพืชแปลงผักที่ให้

ผลผลิตน่�ชื่นใจ

เพร�ะมูลค้�งค�วอุดมไปด้วยธ�ตุ

อ�ห�รที่พืชต้องก�ร และมีฟอสฟอรัสม�ก

เป็นพิเศษ เหม�ะกับก�รนำ�ม�ใช้ในพืชผัก 

พืชไร่ พืชสวน นอกจ�กให้ผลผลิตงอกง�ม

แล้ว ยังช่วยปรับปรุงดินให้ร่วนซุยด้วย
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น้ำาหมักสูตรขี้ค้างคาว สูตรเฉพาะ บ้านโคกล่าม

สูตรที่ 1
วิธีทำา : มูลค้�งค�ว 1 กิโลกรัมต่อน้ำ�เปล่� 

10 ลิตร หมักทิ้งไว้ประม�ณ 20 วัน

อัตราการใช้  : น้ำ�หมักมูลค้�งค�ว 10 

มิลลิลิตร ผสมน้ำ� 20 ลิตร ฉีดพ่นอ�ทิตย์ละ 

1 ครั้ง

   มูลค้างคาว
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   มูลค้างคาว
  จำานวน 1 กิโลกรัม

   ผักใบเขียว
  จำานวน 1 กิโลกรัม

   น้ำาเปล่า
  จำานวน 10 ลิตร

วธิทีำา : นำ�ทัง้หมดผสมเข�้ดว้ยกนั หมกัไว ้20 วนั แลว้เตมิน้ำ�

เพิ่ม 10 ลิตร หมักต่ออีก 30-90 วัน

อัตราการใช้  : น้ำ�หมักมูลค้�งค�ว 10 มิลลิลิตร ผสมน้ำ� 

20 ลิตร ฉีดพ่นอ�ทิตย์ละ 1 ครั้ง

สูตรที่ 2

   กากน้ำาตาล
  จำานวน 1 ลิตร
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จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นแบคทีเรียพบกระจ�ย 

ทั่วไปในธรรมช�ติ ต�มแหล่งน้ำ�จืด น้ำ�เค็ม ทะเลส�บน้ำ�เค็ม  

นอกจ�กนี้  ยังพบต�มแหล่งน้ำ�เสีย บ่อบำ�บัดน้ำ�เสีย บทบ�ท 

ของจุลินทรีย์สังเคร�ะห์แสง มีคว�มสำ�คัญในกระบวนก�รนำ�ก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์ไปใช้และก�รตรึงไนไตรเจน นอกจ�กนี้ ยังมี

บทบ�ทสำ�คัญในห่วงโซ่อ�ห�รซึ่งสัตว์ขน�ดเล็ก ปล� กุ้ง หอย  

และปู ส�ม�รถนำ�จุลินทรีย์สังเคร�ะห์แสงม�ใช้เป็นอ�ห�รได้  

นอกจ�กนี้ ในน้ำ�เสียจ�กบ้�นเรือนและน้ำ�เสียจ�กก�รทำ�ปศุสัตว์

ส�ม�รถบำ�บัดด้วยจุลินทรีย์สังเคร�ะห์แสงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ผลติจลุนิทรย์ีสงัเคราะห์แสง
ไว้ใช้ได้ด้วยวัตถุดบิก้นครวั
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ประโยชน์ของจุลนิทรย์ีสังเคราะห์แสง

   ลดการใช้ปุ๋ย 50%

   ช่วยให้รากแข็งแรง

   ต้านทานโรคและแมลง

   เพิ่มผลผลิตมากขึ้น

   ลดก๊าซไข่เน่าในดิน
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1. ลดต้นทนุก�รใชปุ้ย๋เคมีหรอืปุย๋หลกัลงถงึ 50 เปอรเ์ซ็นต ์ในกรณีใชต้อ่เนือ่ง

2. ลดก�๊ชไขเ่น�่ในดนิ ชว่ยใหร้�กพืชขย�ยไดด้แีละกนิปุย๋ได้ดีข้ึน เพิม่ผลผลิต

ม�กขึ้นไม่ต่ำ�กว่� 30 เปอร์เซ็นต์

 3. เพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตร โดยเฉพ�ะก�รใช้เพิ่มผลผลิตข้�วได้ม�ก 

ถึงไร่ละ 30 เปอร์เซ็นต์ เพร�ะดินในบริเวณร�กข้�วจะเกิดแก๊สไข่เน่�(ไฮโดรเจน  

ซัลไฟด์) ซึ่งไปยับยั้งก�รดูดซึมของร�กข้�ว แต่ SUN SMILE จะไปเปล่ียนแก๊ส 

ไข่เน่�ให้ไปอยู่ในรูปส�รประกอบซัลเฟอร์ที่ไม่เป็นพิษต่อร�ก ทำ�ให้ร�กข้�ว 

เจริญงอกง�ม ส�ม�รถดูดซึมอ�ห�รให้ต้นข้�วแข็งแรงและขจัดส�รพิษในน�

4. ส่วนในพืชอื่นๆ ก็เช่นกัน ช่วยทำ�ให้ร�กของพืชแข็งแรง ส�ม�รถห�อ�ห�ร 

ได้เก่ง ส�ม�รถดูดซึมส�รอ�ห�รได้ม�กขึ้น จุลินทรีย์สังเคร�ะห์แสงยังมีโปรตีนสูง

และวิต�มินแร่ธ�ตุม�กม�ย เป็นประโยชน์กับพืชอย่�งม�ก เพิ่มคุณภ�พผลผลิต

5. พืชมีคว�มแข็งแรง ต้�นท�นโรคและแมลงต่�งๆ ได้ดี และช่วยเพิ่มแร่ธ�ตุ

ในดิน เช่น ไมคอร์ไรซ� อะโซโตแบคเตอร์ ฯลฯ

น�ยพิชิต ศิริเมือง อดีตผู้ใหญ่บ้�น หมู่ 5 ต.สะอ�ดไชยศรี อ.ดอนจ�น 

จ.ก�ฬสินธุ์ เกษตรกรผู้นำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�ปฏิบัติในพื้นท่ีทำ�กิน

ของตัวเองจนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังได้รับคัดเลือกเป็น 

แปลงต้นแบบโครงก�ร 1 ไร่ 1 แสน ต�มแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ.ก�ฬสินธุ์ 

ในโครงก�รก�ฬสินธุ์ คนดี สุขภ�พดี ร�ยได้ดี ปี 2557 ด้วย 

น�ยพิชิตเผยเคล็ดลับในก�รบำ�รุงพืชผลในไร่ว่� ได้ผลิตจุลินทรีย์สังเคร�ะห์

แสงไว้ใช้เองด้วย เพื่อช่วยเร่งใบให้พืชเจริญเติบโตได้ดี เพียงใช้วัตถุดิบท่ีห�ได้ใน 

ครัวเรือนแทบทุกบ้�น วิธีก�รทำ�ก็ง่�ยแสนง่�ย



การทำาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
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ผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะ

ต้นเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตรหัวเชื้อจุลินทรีย์

น้ำาปลา 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำาสะอาด 5 ลิตร

ไข่ไก่ 3 ฟอง
(ห�กเป็นไข่เน่�จะยิ่งดี) 

วิธีทำา 
นำ�ส่วนผสมท้ังหมดคนให้

เข้�กัน แล้วใส่ในขวดท่ีมีน้ำ� 1.5 

ลิตร เขย่�ทุกวัน และนำ�ไปต�ก

แดด พอ 4-5 วัน จะเริ่มเป็นสีชม

พูอ่อนๆ ทิ้งไว้ 15 วัน จ�กนั้นนำ�

ไปฉีดบริเวณพืชผล ก็จะช่วยให้

พืชเจริญเติบโตได้ดี  แนะนำ�ให้ 

ฉีดช่วงที่มีแดดอ่อนๆ ในตอนเช้�

และเย็น

วัตถุดิบ
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ในชว่งทีฤ่ดเูปลีย่นเขา้สูช่่วงฤดรูอ้น เปน็สญัญ�ณ

ที่บ่งบอกว่�ภัยแล้งกำ�ลังม�ถึง ช�วสวนผลไม้มีคว�มจำ�เป็นต้องมี 

ก�รจัดก�รสวนของตนเองให้ต้นไม้อยู่รอดผ่�นพ้นช่วงวิกฤตภัยแล้งนี้ 

ไปให้ได้ เน่ืองจ�กสภ�พภูมิอ�ก�ศโดยท่ัวไปจะร้อนและแห้งแล้ง 

ส่งผลกระทบต่อไม้ผล ทั้งในแง่ของปริม�ณและคุณภ�พผลผลิต ทำ�ให้ 

ผลไม้มีขน�ดเล็กและคุณภ�พต่ำ� จึงต้องมีก�รดูแลให้ไม้ผลได้รับน้ำ�

อย่�งเพียงพอและสม่ำ�เสมอ 

ดแูลไม้ผลอย่างไรดี
เม่ือถึงหน้าแล้ง
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  ให้น้ำาแบบประหยัด

  เปลี่ยนเวลาให้น้ำา

  ใช้วัสดุคลุม

  ใช้วัสดุพรางแสง

การให้น้ำา โดยคำานึงถึงการให้น้ำา

แบบประหยัดที่สุด

 ให้น้ำ�ต้นไม้ผลภ�ยในบริเวณรัศมี 

ทรงพุ่มเท่�น้ัน อย่�ให้น้ำ�ม�กจนไหลแฉะ 

ไปทั่วสวน

 ให้น้ำ�แบบระบบน้ำ�หยดหรือหัวเหว่ียง 

ขน�ดเล็กจะช่วยประหยัดน้ำ�ได้ม�กกว่�ก�ร

ใช้ส�ยย�งรดน้ำ�

 ให้น้ำ�ครั้งน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อลด

ก�รสญูเสยีน้ำ� เปลีย่นชว่งเวล�ก�รใหน้้ำ�เปน็

ช่วงกล�งคืน เพื่อช่วยให้พืชลดก�รระเหยน้ำ�

จ�กก�รถูกแดดเผ�

การใช้วัสดุคลุมดิน

 คลุมจ�กโคนต้นไม้ผลจนถึงแนวรัศมี

ทรงพุ่ม วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่น

จ�กต้นไม้ผลเอง ใบตองแห้ง ท�งมะพร้�ว 

ก�บมะพร้�ว หญ้�แห้ง เป็นต้น ซึ่งวัสดุ 

คลุมดินจะช่วยชะลออัตร�ก�รระเหยของน้ำ� 

จ�กผิวดินให้ช้�ลง ทำ�ให้ดินร่วนและมีก�ร 

อุ้มน้ำ�ดีขึ้น

 กรณีต้นไม้เล็กควรใช้วัสดุช่วยใน 

ก�รพร�งแสง เพื่อลดคว�มเข้มแสง
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การตัดแต่งกิ่ง

 ไม้ผลท่ีเก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูแล้ง หลังก�รเก็บผลแล้วควรทำ�ก�รตัดแต่งกิ่งให้ 

ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อลดก�รระเหยน้ำ�ท�งใบ และช่วยให้ก�รออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไป 

อย่�งต่อเนื่อง

 ไม้ผลบ�งชนิด ห�กประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนน้ำ�ในช่วงก�รติดผล อ�จทำ�ให้ 

ต้นโทรมและถึงต�ยได้ จะต้องรีบทำ�ก�รตัดทิ้งให้หมด และห�น้ำ�จ�กแหล่งอื่นม�รดอย่�ง

ประหยัดที่สุด

 ก�รกำ�จดัวชัพชื ควรกำ�จดัตัง้แตต้่นฤดแูลง้ และใชเ้ศษวสัดุท่ีแห้งแล้วม�คลุมโคนตน้ไม้

ผล แต่ในระยะที่ข�ดแคลนน้ำ�ม�กๆ ไม่ควรทำ�ก�รกำ�จัดวัชพืชหรือไถพรวนดิน เพร�ะจะทำ�ให้

ผิวดินแห้งเร็วม�กขึ้นอีก แหล่งน้ำ�ต้องเพียงพอ 

การจัดหาแหล่งน้ำา

 ปรบัปรงุบอ่น้ำ�ใหอ้ยูใ่นสภ�พท่ีใชง้�นได ้และสบูน้ำ�จ�กแหลง่น้ำ�ใกล้เคียงม�เกบ็กกัไว้

 สวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ทะเล จำ�เป็นต้องกักน้ำ�จืดไว้ เพื่อป้องกันน้ำ�เค็มท่ีจะเข้�ม� 

ในสวน ห�กมีผักตบชว� จอก แหน หรือส�หร่�ยอยู่ในท้องร่องสวนเป็นจำ�นวนม�ก ควรนำ�ขึ้น

ม�คลุมบริเวณโคนต้นไม้ผลเพื่อรักษ�คว�มชื้นได้

 ไมค่วรใสปุ่ย๋ในช่วงแลง้ห�กน้ำ�ไม่เพยีงพอ เพร�ะจะเปน็ก�รไปกระตุน้ก�รเจรญิเตบิโต 

ให้แตกใบอ่อนในช่วงแล้ง น้ำ�น้อย จะทำ�ให้พืชมีน้ำ�ไม่พอใช้ม�กขึ้น 

 ก�รทำ�แนวกนัไฟรอบสวน เพือ่ปอ้งกนัไฟไหมส้วน เน่ืองจ�กฤดูแล้งอ�ก�ศรอ้นจดัและ

มีใบไม้แห้งม�ก มีโอก�สเป็นเชื้อเพลิงอย่�งดี

ขอขอบคุณ 

กลุ่มอารักขาพืช  ส�านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร




