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    ฉบับนี้ดวยการยกเอาพระราชดำรัส

ของลนเกลาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน

มาเปนสิริมงคลและใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถีของการทำ

เกษตร สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้มีเรื่องบทความวิชาการทาง

เกษตรทั้งดานพืช และสัตว อาทิ โรคของทุเรียน การทำนา

ขาวอินทรียพันธุพื้นเมืองจันทบุรี การเลี้ยงกุงขาว

เรื่องความเขาใจผิดของเหาที่ชอบมาอยูบนหัวเรา

(แตบางคนก็ชอบหาเหามาใสหัวเอง) เรื่องเลาของอาจารย

ในคณะฯ ที่ไปทำวิจัยที่ญี่ปุนจนมีเรื่องเชิงทองเที่ยวของญี่ปุน

เปนผลพลอยไดมาใหไดอาน และอีกหลายเรื่อง.......
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 “เมืองไทยนี้ตองพึ่งเกษตรกรเปนสำคัญ เพราะวาเกษตรกรเปน

ประชาชนสวนใหญของประเทศและตองยึดอาชีพนี้มา

และไมใชเพราะเหตุนั่นเทานั้นเอง แตวาประเทศหนึ่งประเทศใด

จะอยูไดก็เพราะวามีกสิกรรมการประกอบอาชีพ ในดานผลิตผล

ที่ไดจากธรรมชาติ ทั้งในดานที่จะเปนการปลูกขาว ปลูกพืชไร

ปลูกผลไม หรือทำมาหากินในดานปศุสัตวหรือประมง”

(พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณการเกษตร สหกรณนิคม
สหกรณประมง และสมาชิกผูรับนมสดเขาเฝาฯ

ณ โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐)

กองบรรณาธิการอนุสารฯ
อาจารย ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์  อาจารย ดร.หยาดรุง สุวรรณรัตน
อาจารย สิทธิพัฒน แผวฉ่ำ  อาจารย ดร.สุทิศา พินิจไพฑูรย
อาจารย วัชรวิทย รัศมี   อาจารย ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ
น.ส.พนิดา หมากสุก (เลขาฯ)  อาจารย ดร.สราวุธ แสงสวางโชติ (บรรณาธิการฯ)
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คุยกับคณบดีปรียนันท
...

	 เมื่อเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา	คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีงานหลายอย่างที่น่าสนใจ	
เช่น	งาน “Welcome Aggie สวัสดีคาวบอย”	ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที	่5	แล้ว	ถึงแม้ปีนี้
จะมอีปุสรรคบ้างจากน�า้ท่วมแต่ก็ยังคงบรรยากาศทีส่นกุสนานพร้อมด้วยสาระทางวชิาการ
ที่เข้มข้นเหมือนเดิม	นอกจากนั้นคณะฯ	ยังได้เปิด	 “สปา Aggie”	ไว้อบสมุนไพรแก่ผู้ที่รัก
สุขภาพ	และมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะอีกหลากหลาย	อาทิเช่น	ต้นไม้	 กล้วยไม้	
ข้าวโพด	ผักตามฤดูกาล	เมี่ยงปลาเผา	แฮมเบอร์เกอร	์น�้าส�ารอง	และย�าเกษตรรสเด็ด
ซึง่ทกุอย่างล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของนกัศกึษาในคณะทัง้สิน้	ถอืว่าเป็นหวัใจส�าคญัของการ
ผลติบณัฑติของคณะเกษตรของเราทีเ่น้น	“การสร้างสรรค์ และปฏบิตัจิรงิ”	และ		ในปี	57	
นี้	คณะฯ	จะจัดท�าหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโท	ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติ
หลกัสตูรแรกของมหาวทิยาลยั	เพือ่เป็นการสอดรบักบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	
(AEC)	และเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น	ปิดท้าย	
ผูเ้ขยีนขอเสรมิข้อมลูเรือ่ง	AEC	กับผลกระทบต่อเกษตรกรไทยสกัหน่อยเผือ่จะเป็นประโยชน์
ส�าหรับผู้ที่อยู่ในวงการเกษตรค่ะ	ซึ่งจะขอให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
	 1.	น�้ามันปาล์ม	:	ไทยต้องแข่งขันกับมาเลเซีย	(มาเลเซียเป็นผู้ผลิตน�า้มันปาล์มอันดับ
หนึ่งของโลก)
	 2.	เมล็ดกาแฟ	:	ไทยต้องแข่งขันกับเวียดนาม	(เวียดนามผลิตมากเป็นอันดับสองของ
โลกรองจากบราซิล)
	 3.	มะพร้าว	:	ไทยต้องแข่งขันกบัอนิโดนเีซยีและฟิลปิปินส์	(อนิโดนเีซยีเป็นผู้ผลิตมะพร้าว
อันดับหนึ่งของโลก	รองลงมาคือ	ฟิลิปปินส์)	
	 4.	ชา	:	ไทยต้องเตรยีมแข่งขนักบัอนิโดนเีซยี	(อินโดนเีซยีเป็นผูผ้ลติอนัดบัสีข่องโลก	รอง
จากอินเดีย	จีนและศรีลังกา	ตามล�าดับ)
	 5.	 ข้าวของไทยอาจถูกฮุบโดยต่างชาติ	 ได้แก่	 สิงคโปร์ที่เข้ามาปลูกข้าวหอมมะลิแถบ
ภาคเหนือแล้วส่งออกไปสิงคโปร์	มีการตั้งธุรกิจค้าข้าวส่งออกในประเทศไทยและประเทศ
แถบตะวันออกกลาง	จึงน่าเป็นห่วงโรงสีและธุรกิจค้าข้าวส่งออกของคนไทย
	 6.	 ธุรกิจบริการที่ไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาให้บริการของผู้ให้บริการ
อาเซียน	และต้องแข่งขันสูงในอาเซียน	ได้แก่	โลจิสติกส์และสถาปนิก	ซึ่งไทยต้องแข่งขัน
กับสิงคโปร์ที่มีความพร้อมด้านเงินทุนและเทคโนโลยีที่สูงกว่า

ดร.ปรียนันท	์สิทธิจินดาร์
(รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)

	(ข้อมูลจากเว็บไซด์)
	http://www.dit.go.th/NongbuaLamphu/contentdet.asp?deptid=86&id=10820)																								
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คุยกับคณบดีปรียนันท
... ดร.ปรียนันท์	สิทธิจินดาร์

(รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)

¼Å¡ÃÐ·ºã¹¡ÒÃãªŒÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÅÕ้Â§áÅÐ

ãªŒÊÑµÇ�à¾×่Í§Ò¹·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

â´Â  ÃÈ.´Ã.¶ÒÇÃ  ©ÔÁàÅÕ้Â§

	 การใช้สตัว์ในงานทางวทิยาศาสตร์ปัจจบุนั	ได้ขยายวงกว้างจากสตัว์ทดลองไปถงึสตัว์น�า้	
สตัว์เศรษฐกิจและสัตว์ป่า	ทีถ่กูน�ามาใช้ในการวจิยัในรปูแบบต่างๆ		งานทางวทิยาศาสตร์จะ
หมายถึง	งานวจิยั	งานทดสอบ	งานผลติชวีวตัถ	ุงานผลติและบรกิารสตัว์	งานสอน	ทีต้่องการ
ผลงานที่มีความถูกต้อง	เชื่อถือได	้ซึ่งต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ	ที่อาจมีผลต่อผลงาน		
ดงัน้ันผูใ้ช้สตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์จงึต้องด�าเนนิตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพือ่งาน
ทางวิทยาศาสตร์	ตามสภาวิจัยแห่งชาต	ิและหลัก	3Rs	ซึ่งได้แก ่Replacement 	หมายถึง	
วิธีการอื่นที่น�ามาใช้ทดแทนสัตว์ในงานทางวิทยาศาตร์หรือการน�าสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต�่า
กว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมาใช้		Reduction	หมายถึง	การใช้สัตว์จ�านวนน้อยที่สุดโดยวิธี
การทางสถิติ	 การเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่เหมาะสม	ทั้งในการวางแผน	การ
วิเคราะห์ผล	เพื่อให้ได้ผลงานที่เชื่อถือได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร	์ส่วน	Refinement 
หมายถงึ	การจัดการหรอืการปฏบิตักิารกบัสตัว์ทดลองให้อยูด่	ีกนิด	ีมีสขุภาพด	ีไม่เครยีด	ไม่
ตดิเชือ้	ไม่เจบ็ปวดหรอืถกูทรมาน		จะได้เป็นประโยชน์ต่อนกัวจิยั	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	และช่วย
ให้การด�าเนินงานเล้ียงและการใช้สตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานวิจัย
ทางวทิยาศาสตร์สขุภาพ	วทิยาศาสตร์การแพทย์	วทิยาศาสตร์เกษตร	วทิยาศาสตร์ชวีภาพ
และเทคโนโลยีชีวภาพ	ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล	ตลอดจนช่วยให้งานผลิตและ
พัฒนายา	สมุนไพร	วัคซีน	อาหาร	และอาหาร
เสริมของประเทศไทยเป็นทีย่อมรบัและแข่งขนั
ได้กับนานาชาติ
	 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความ
จ�าเป็นต้องใช้สตัว์ในงานวจัิย	งานผลติชีววตัถุ	
งานทดสอบ	และงานผลิตบริการเพื่องานทาง
วทิยาศาสตร์	จงึต้องยดึถอืเป็นแนวปฏบัิติ	อย่างไรกต็ามคณะกรรมการแห่งชาตเิพือ่พฒันา
งานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต	ิ(วช.)	ได้
ประกาศเผยแพร่มาตรฐานคณะกรรมการก�ากบัดแูลการเลีย้งและใช้สตัว์ทดลองของสถาบนั	
(มคกส.)	เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ	ได้ใช้เป็นหลกัในการด�าเนินงานเพือ่ให้คณะกรรมการก�ากบั
ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเพื่อ
ใช้เป็นมาตรฐานในการให้การรับรองมาตรฐาน	ให้แก่คณะกรรมการก�ากับดูแลการเลี้ยง
และใช้สัตว์ของสถาบัน	ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแห่งชาติฯ
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ดังนั้นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจึงจ�าเป็นต้องจัดการให้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์มีความเป็นอยู่ที่ดี	มีการใช้สตัว์สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์	สภาวิจัยแห่งชาติ	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ในประเทศและหลักการ
สากล	รวมถึงกรณีที่ท�าร่วมกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ	และต้องมีคณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลการเลีย้งและใช้สตัว์ของสถาบนั	(คกส.)	เพ่ือท�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล	จดัระบบ
การบริหารงาน	งานบุคคล	งานงบประมาณและงานวิชาการ	และมีงานจัดท�าแผนพัฒนา
และการประชาสมัพนัธ์	อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยคณะกรรมการต้องได้รบัการอบรมในเรือ่ง
ทีเ่กีย่วข้องกบัจรรยาบรรณการเลีย้งและใช้สตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์	สภาวจิยัแห่งชาติ
และมีการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 จะเหน็ได้ว่างานทางวทิยาศาสตร์นัน้รวมถงึงานสอน	และงานวจิยัด้วย	อาจารย์และนกั
วิจัยที่ต้องใช้สัตว์เพื่องานนี้จึงมีความจ�าเป็นปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบต่างๆ	และสอดคล้อง
กับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 โดยเฉพาะงานวิจัยจะมีผลกระทบ
ตั้งแต่ในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ	 ก็จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการของหน่วยงาน	มิเช่นนั้นก็จะไม่ได้รับทุนสนับสนุน	หรือ	ผลงานวิจัยที่จะตี
พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศย่อมมีผลกระทบ	กองบรรณาธิการ
ของวารสารต่างๆ	หรือผู้ประเมินอิสระ	 (peer	 reviewer)	ก็จะต้องสอบถามถึงหลักการใช้
สัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ก่อน	ถ้าไม่มีก็จะไม่
ได้รบัการพจิารณาให้ตพีมิพ์เผยแพร่ได้	นอกจากน้ีต่อไปในอนาคตจะมีมาตรฐานการเลีย้ง
และใช้สัตว์น�้า	สัตว์บก	และสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ยึดถือปฏิบัติ	 ซ่ึงผู้ท่ีใช้สัตว์ทุกชนิดในงานทางวิทยาศาสตร์จะต้องตระหนักถึงความ
ส�าคัญในเรื่องนี้ให้มาก	 	ดังนั้นผู้บริหาร	อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
ศึกษาและท�าความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อให้งานวิจัย	 งานผลิตชีววัตถุ	 งานผลิตและบริการ
สัตว	์และงานสอนเป็นที่ยอมรับ	น่าเชื่อถือและได้มาตรฐานสากล	จะได้เป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ	และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ÃÍÂà·ŒÒ¹้Ó ( Water Footprint)

â´Â Í.´Ã.ËÂÒ´ÃØŒ§ ÊØÇÃÃ³ÃÑµ¹�
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ÃÍÂà·ŒÒ¹้Ó ( Water Footprint)

â´Â Í.´Ã.ËÂÒ´ÃØŒ§ ÊØÇÃÃ³ÃÑµ¹�

 	 ในระยะไม่กี่เดือนมานี้น�า้เข้ามามีบทบาทส�าคัญใน	
	 	 ชีวิตผู้เขียนมากหลังจากเกิดอาการเจ็บป่วย	และต้อง
	 	 ดแูลตวัเองดว้ยการดืม่น�้าแต่ละวนัให้มากกว่าเดมิ	ซึง่
ปกติคนเราก็ควรจะดื่มน�้าให้ได้ประมาณ	2-3	ลิตรต่อวัน	น�้าช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกาย	
ให้ความชุม่ชืน้กบัเนือ้เยือ่ในปาก	ตา	และจมกู	เป็นสารหล่อลืน่ของข้อต่อ	ชว่ยให้ไตท�างาน
ได้ดเีพือ่ก�าจดัสารพิษต่างๆ	ละลายแร่ธาตแุละสารอาหารทีเ่รารบัประทานไปเพือ่ให้เหมาะ
กับการน�าไปใช้	และยังเป็นตัวช่วยในการล�าเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ของ
ร่างกาย	ส่งผลให้มสีขุภาพด	ีผิวพรรณผ่องใส	ไม่เครยีด	เกิดสมาธิในการเรยีนและการท�างาน	
นอกจากนี้เรายังใช้น�้าในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	ซึ่งใช้น�า้เป็นจ�านวนมาก	ถ้าใช้
อย่างไม่รู้คุณค่า	จะท�าให้ทรัพยากรน�้าค่อยๆ	หมดไปจากโลกในไม่ช้า	ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิด
แนวความคิด	“รอยเท้าน�้า”	หรือ	“Water Footprint”	ขึ้น	โดย	Water	Footprint	เป็นเครื่อง
ชีว้ดัการใช้น�า้ของผูบ้รโิภคหรอืผูผ้ลติทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ดงันัน้	Water Footprint	ของ
สินค้าหรือบริการ	 จึงเป็นปริมาณน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการทั้งทางตรง
และทางอ้อม	โดยค�านวณปริมาณน�้าจากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ของการผลิต
สินค้าและบริการ	เป็นค่าชี้วัดที่ชัดเจนเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงปริมาณน�้าใช้และปริมาณ
น�้าเสียที่ปล่อยออกมา	รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงสถานที่และระยะเวลาการใช้น�า้
Water	Footprint	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	คือ	
 1. Blue Water Footprint (รอยเท้าน�า้สีฟ้า)	 เป็นน�้าจากแหล่งน�า้ธรรมชาติทั้งแหล่ง
น�้าผิวดิน	เช่น	ในแม่น�้า	ทะเลสาบ	รวมทั้งน�้าในอ่างเก็บน�้า	และแหล่งน�า้ใต้ดิน	ได้แก	่น�้า
บาดาล
 2. Green Water Footprint	(รอยเท้าน�้าสีเขียว)	เป็นน�้าที่ในรูปความชื้นในดินใช้ในการ
ผลิตสินค้าและบริการ	 โดยเฉพาะการผลิตพืชผลทางเกษตร	การท�าไม้	 และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์
 3. Gray Water Footprint	(รอยเท้าน�า้สีเทา)	เป็นน�้าเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการ	ซึ่งค�านวณจากน�้าที่ใช้ในการบ�าบัดน�้าเสียให้เป็นน�า้ดีตามค่ามาตรฐาน
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	 ดังนั้นปริมาณน�้าที่ใช้ในการผลิตจึงประกอบด้วย	Water Footprint	ทั้ง	3	ส่วน	เช่น	การ
ผลิตขนมปัง	1	กิโลกรัม	มีการใช้น�า้ตลอดการผลิต	1,600	ลิตร	คิดเป็น	100	%	เป็นส่วนของ
ปริมาณน�้าใช้	คือ	Green	Water	Footprint	70	%	และ	Blue	Water	Footprint	19	%	แต่
เป็นส่วนของปริมาณน�้าเสีย	หรือ	Gray	Water	Footprint	11	%	ดังรูป

	 การมข้ีอมลู Water Footprint	ท่ีถกูต้องจะเป็นประโยชน์ทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค	ส�าหรบัผู้
ผลตินัน้จะชว่ยสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ี	สร้างจดุเด่นและเพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้า	เพราะเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของผู้ผลิต	ส่วนประโยชน์ต่อผู้บริโภค	
หากมีการระบุข้อมูล	Water	Footprint	บนฉลากสินค้าจะช่วยให้ผู้บริโภคได้ค�านึงถึงความ
ส�าคัญของน�้าในการผลิตสินค้า	และถ้าผู้บริโภคหันไปเลือกสินค้าที่ม	ีWater	Footprint	ก็
จะช่วยบรรเทาเรื่องการขาดแคลนน�้าของโลกในอนาคต	ต่อไป
	 ส�าหรับในประเทศไทยแนวคิดเรื่อง	Water Footprint	ยังไม่แพร่หลายมากนัก	จ�ากัดอยู่
ในแวดวงวิชาการและการวิจัยเท่านั้น	เช่น	ในอุตสาหกรรมอาหาร	มีงานวิจัยแสดงให้เห็น
ว่า	Water	Footprint	ของกระบวนการผลิตเน้ือไก่จดัอยู่ในกระบวนการทีม่กีารใช้น�า้ปรมิาณ
มาก	มีค่าเฉลี่ย	3,900	ลิตร	ต่อไก่	1	กิโลกรัม	จากการล้างวัตถุดิบที่ต้องใช้น�้าในปริมาณ
มาก	ดังนั้นภาคธุรกิจเองควรหันมาสนใจ	หาวิธีการที่จะประหยัดน�้ามากขึ้น	ผู้เขียนหวังว่า
เมื่อผู้อ่านได้รู้จักแล้วคงช่วยกันดูแลโลกของเราไม่ให้ขาดน�้าในอนาคต	

ที่มาของข้อมูล
กมลพร	อยู่สบาย.	2554.	“Water	Footprint”	รอยเท้าน�้า.	ส�านักจัดการคุณภาพน�้า	กรมควบคุมมลพิษ.	เข้าถึงได้จาก	http://www.mwa.
co.th/ewt_dl_link.php?nid=7391
ณัฐวุฒิ	อินทร.	2555.	Water	Footprint:	รอยเท้าน�้า	1.	ส�านักจัดการคุณภาพน�้า	กรมควบคุมมลพิษ.	เข้าถึงได้จาก	http://wqm.pcd.
go.th/water/images/stories/domestic/2555/wtrfp.pdf	
http://www.waterfootprint.org

ที่มา:	http://www.waterfootprint.org
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 áÁÅ§´Ù´àÅ×Í´
â´Â  ÇÑªÃÇÔ·Â� ÃÑÈÁÕภาพแสดง. วงจรชีวิตของเหา (วัชรวิทย์. 2556)

	 เหาเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ไม่มีปีก	มีชื่อสามัญ
ว่า	head louse	มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Pediculus 
humanus capitis De	Geer	ดูดกินเลือดมนุษย์
เป็นอาหาร	พบมากในเด็กอายุระหว่าง	 6-12	ปี	
คนที่เป็นเหา (pediculosis)	จะพบไข่	ตัวเหา	และ
มอีาการคนัหนงัศรีษะเนือ่งจากเหาขบัน�า้ลายออก
มาขณะดูดเลือด	ท�าให้ผู้เป็นเหาเสียสมาธิในการ

เรียน	หรือท�าให้พักผ่อนไม่เพียงพอขณะนอนหลับ	และที่ส�าคัญอาจท�าให้เกิดภาวะโลหิตจางได้อีกด้วย	
เหาสามารถติดกันได้ด้วยการใช้สิ่งของร่วมกัน	หรือจากการสัมผัสกัน	แต่จากการท่ีผู้เขียนออกไปเก็บ
ตัวอย่างเหามาท�างานวิจัยในหลายๆ	จังหวัดพบว่าหลายๆ	คนคิดว่าติดเหาได้เพราะเหากระโดดมาจาก
คนที่เป็นเหา	ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเหาไม่สามารถกระโดดได้เพราะขาของเหาเป็นขาแบบเกี่ยว	(ขาที่
เปลี่ยนแปลงรูปร่างให้สามารถเกาะเกี่ยวเส้นผมได้เป็นอย่างดี)	ดังนั้น “เหาจึงไม่สามารถกระโดดได้”  
	 ส�าหรับวิธีในการป้องกันและก�าจัดเหาพบว่ามีหลายวิธี	 แต่วิธีท่ีพบและใช้กันมากท่ีสุดคือ	 การใช้
สารเคมีก�าจัดเหา	เพราะใช้ง่าย	และเห็นผลได้รวดเร็ว	ซึ่งตามท้องตลาดสามารถพบสารก�าจัดเหาในรูป
แบบของครีม	หรือแชมพู	 โดยมีสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันได้แก่	มาลาไทออน	(malathion) คาร์บาริล	
(carbaryl)	 เบนซิลเบนโซเอต	 (benzyl	benzoate)	และลินเดน (lindane)	 เป็นต้น	จากการใช้สารเคมี
ในการก�าจัดเหาสามารถพบได้ว่ามีผลเสียต่อผู้ใช้ได้แก	่อาการแพ้	เป็นผื่นบวมแดง	การปวดศีรษะ	หรือ
อาเจียนของผู้ใช้	เป็นต้น	โดยสารเคมีบางชนิดอย่างเช่น	เบนซิลเบนโซเอตซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ก�าจัดเหา
มานานแต่ในปัจจุบันพบว่าให้ผลก�าจัดเหาไม่ดีเท่าที่ควรและยังเกิดอาการแพ้	แสบ	ผิวหนังแดงต่อผู้ใช้
อกีด้วย	ส�าหรบัลนิเดนทางส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)		ได้ประกาศให้เป็นวตัถอุนัตราย
ชนิดที่	 4	 ซึ่งห้ามผู้ใดมีไว้ครอบครอง	ผลิต	หรือน�าเข้าฯ	 เพราะลินเดนเป็นสารในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
(organochlorine) ซึ่งมีคุณสมบัติสลายตัวได้ช้าท�าให้ตกค้างในสภาพแวดล้อมได้นาน	สามารถสะสม
ในไขมนัของร่างกายมนษุย์ได้	และยังพบวา่ท�าให้เกิดโรคมะเร็ง	ส�าหรบัวธิกีารอื่นๆ	ทีใ่ช้ก�าจัดเหาที่ไม่ใช้
สารเคมไีด้แก่	การโกนผมซึง่เป็นการก�าจดัแหล่งทีอ่ยูข่องไข่และตวัเหาได้ผลดแีต่ท�าให้เดก็ทีเ่ป็นเหาอาย
เพื่อนได้	วิธีการใช้หวีเสนียดก็สามารถก�าจัดไข่และตัวเหาได้เป็นอย่างดีซึ่งต้องท�าเป็นประจ�าสม�า่เสมอ	
หรือวิธีการใช้สมุนไพรก�าจัดเหาก็เป็นอีกทางหน่ึงท่ีช่วยก�าจัดเหาได้และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และ
สภาพแวดล้อมอีกด้วย	ดังนั้นในการป้องกันก�าจัดเหาให้ได้ผลควรใช้หลายๆ	วิธีที่ไม่ใช้สารเคมีร่วมกัน	
และด�าเนินการต่อเนื่องเมื่อพบตัวเหา	จึงจะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการป้องกัน
	 หากสนใจข้อมูลด้านเหาและการป้องกันก�าจัดโดยไม่ใช้สารเคมีสามารถติดต่อขอรับค�าปรึกษาได้ที่
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร	หรอืทางจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ที ่wrassami@gmail.com ได้ครบั	....	อ.ต้อง 
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ÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¿ÒÃ�ÁàÅÕ้Â§¡ØŒ§¢ÒÇ

(Litopena
eus vanna

mei)

â´Â ¹ÒÂ¡Í§·ÙÅ  á¡ŒÇ¨Ñ¹·Ã� 

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»ÃÔÞÞÒâ· ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃà¡ÉµÃ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ

	 การขยายตวัอย่างรวดเรว็ต่อเนือ่งของผลผลิตกุง้ทะเลของประเทศไทย	เร่ิมต้นจากความส�าเรจ็
ในการเพาะเลีย้งกุง้กลุาด�า	Black	tiger	shrimp	มผีูค้นจากหลายสาขาอาชพีเข้ามาลงทนุ	เปรยีบ
เทียบได้กับยุคตื่นทอง	ต่อมาในระหว่างปี	2538-2540	เกิดปัญหาโรคระบาด	ส่งผลให้ผลผลิตลด
ลง	จากนั้น	ในปี	2545	เกิดโรคระบาดซ�า้อีก	ท�าให้กุ้งกุลาด�าโตช้า	ในปีเดียวกันนี้เอง	พื้นที่บาง
ส่วนเปลีย่นไปเลีย้งกุง้ขาว	Pacific white shrimp	ผลผลติกุง้ทะเลของไทยจงึฟ้ืนตวัขึน้อกีครัง้หนึง่	
จนในปัจจุบันเกษตรกรเปลี่ยนไปเลี้ยงกุ้งขาวเกือบทั้งหมด
	 การเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาโดยคาดหวังผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ีสูง	 ย่อมเส่ียงต่อการเกิด
โรคระบาดจากปรสิต	การติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม	Vibrio	และไวรัส	 ได้แก	่ โรคตัวแดงดวงขาว	
(WSSV)		โรคหัวเหลือง	(YHV)	และโรคแคระแกร็น	(IHHNV) รวมทั้งมีการระบาดของโรคจาก
ต่างประเทศ	เช่น	โรคทอรา	(TSV)	โรคกล้ามเนือ้ตาย	(IMNV)	เกษตรกรพยายามหาวิธกีารป้องกนั
แก้ปัญหาหลากหลายวถิทีาง	เชน่	ใช้ยาปฏชิวีนะ	Oxytetracycline, Oxolinic acid, Nitroflurans, 
Chloramphinicalและใช้สารเคม	ีMalachite green, Trichlophon	แต่ยาและสารเคมีนัน้มาตรฐาน
สากลไม่ยอมรับ	ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้มีการค้นหาแนวทางเลือกอื่นๆ	อีกมาก	เช่น	การ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลภายในฟาร์ม	การใช้พันธุ์กุ้งปลอดเชื้อ	และการใช้จุลินทรีย	์เป็นต้น
	 การเลี้ยงกุ้งเป็นธุรกิจเกษตร	ที่สามารถท�ารายได้สูงให้แก่เกษตรกรโดยปัจจุบันสายพันธุ์กุ้ง
ขาวแวนนาไม	เข้ามามีบทบาทมากกว่า	ร้อยละ	90	ของพื้นเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งหมดของประเทศไทย	
ซึ่งสามารถให้ผลผลิตสูงกว่ากุ้งกุลาด�าในอดีต	2-3	เท่า
	 รูปแบบการเลี้ยงและเทคนิคการจัดการต่างๆ	มีหลายวิธ	ีหากเกษตรกรไม่สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลการเลี้ยง	ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานบ่อเลี้ยง	และประเมินข้อมูลล่วงหน้าการจัดการและการแก้
ปัญหาเกิดความล่าช้า	หรือเกิดความเสี่ยงสร้างความเสียหายต่อธุรกิจการเลี้ยงกุ้งขาว		ทั้งนี้หาก
เกษตรกรเข้าใจรปูแบบการเลีย้งและการจดัการ	พร้อมท้ังสามารถวางแผนการผลติล่วงหน้า	การ
เลี้ยงกุ้งขาวจึงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้สูงให้แก่เกษตรกรตลอดไป
 รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์ม	แบ่งออกเป็น	3	ข้อ	ได้แก่	1.	การจัดการฟาร์ม
2.	การจัดการการเลี้ยง	3.	คุณภาพน�้าระหว่างการเลี้ยงและการใช้จุลินทรีย์
 1. การจัดการฟาร์ม
	 1.1	 การวางผังฟาร์มอัตราส่วนบ่อเลี้ยงกับบ่อพักน�้า	60:40
	 1.2	 การวางแผนการผลิต
	 บ่อ	4	ไร่	ลงกุ้ง	800,000	ตัว	เครื่องให้อากาศ	6-7	แรงม้า/ไร่	(1แรงม้า/น�้าหนักกุ้ง	300–325	
กิโลกรัม)	 โดยมีเงื่อนไขดังนี้	 น�้าหนักกุ้งรวมสูงสุด	 :	 1,800	กิโลกรัม/ไร่	 น�้าหนักกุ้งรวมต�่าสุด	 :	
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1,100	กิโลกรัม/ไร่	ตัวอย่างบ่อขนาด	4	ไร	่x	น�้าหนักกุ้งรวมสูงสุด	1,800	กิโลกรัม/ไร่=น�้าหนักกุ้ง
ในบ่อทั้งหมด		7,200	กิโลกรัม	4	ไร	่x	น�้าหนักกุ้งรวมต�า่สุด	1,100	กิโลกรัม/ไร่=น�้าหนักกุ้งในบ่อ
ทั้งหมด		4,400	กิโลกรัม	ดังนั้น	น�า้หนักกุ้งที่แบ่งจับออก(Partial)แต่ละครั้ง	เท่ากับ	7,200	-	4,400	
=	2,800	กิโลกรัม
	 1.3	 แบบบันทึกข้อมูล	และแบบบันทึกการเลี้ยง	:	โดยใช้ตารางบันทึกอาหารที่ให้แต่ละวัน	
คุณภาพน�้าค่าต่างๆ	ขนาดและน�้าหนักของกุ้ง	ค�านวณหาอัตราการเจริญเติบโต	อัตรารอด	อัตรา
แลกเนื้อ

2. การจัดการการเลี้ยง
	 2.1	 เตรียมบ่อ	:	ก�าจัดสาหร่ายออกจากทุ่น	ใบพัดเครื่องตีน�้า	และขูดเพรียงออก	(ถ้ามี)	ท�า
เครื่องหมายระบุ	แนวเลนเดิม	ฉีดเลนล้างบอ่	โรยปนูขาว	500	ก.ก./ไร่	ตากบ่อทิ้งไว้	7	วันซอ่มแซม	
Slope	ของผ้าใบ	PE	และกันนก	กันป	ูซ่อมแซมเครื่องตีน�า้	และรอยต่อสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย	ตัด
หญ้า	ขอบบ่อเลี้ยงให้เรียบร้อย	เอาน�้าเข้าโดยผ่านถุงกรองอวนฟ้า	เบอร์	26	ท�าเป็น	2	ชั้น
		 2.2	การเตรียมน�้า	:	ตามตารางแสดง	ขั้นตอนการเตรียมน�า้
	 2.3	มาตรฐานการเจริญเติบโต	โดยจะมีมาตรฐานการเจริญเติบโต	และการให้อาหาร
 2.4	 โปรแกรมอาหารกุ้งอายุ	1-30	วัน	:	ที่เริ่มให้อาหารเบอร์	2	จนถึงเบอร	์3	โดยให	้4	มื้อต่อวัน
	 2.5	 การประเมินอัตรารอด	:		ตัวอย่างบ่อ	4	ไร่	ลงกุ้ง	800,000	ตัว	อาหาร/วัน	=	175	กิโลกรัม	
น�า้หนกัมาตรฐาน	3.24	กรมั	x	อาหารต่อวัน	175	กโิลกรมั/น�า้หนักกุ้งจรงิ	3.80	กรมั	=	149	กิโลกรมั
=	149/22	(อาหารต่อกุ้ง	100,000	ตัวแสน	มาตรฐาน)	=	6.78	(กุ้งอายุ	30	วัน	น�้าหนักกุ้งจริง	3.80	
กรัม)	=	6.78	x	100,000	=678,000ตัว	อัตรารอดเท่ากับ	84.75	%

ภาพแสดง	ตัวอย่างผังฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว

รูปแบบการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว	(Litopenaeus vannamei)ÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¿ÒÃ�ÁàÅÕ้Â§¡ØŒ§¢ÒÇ

(Litopena
eus vanna

mei)

â´Â ¹ÒÂ¡Í§·ÙÅ  á¡ŒÇ¨Ñ¹·Ã� 

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»ÃÔÞÞÒâ· ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃà¡ÉµÃ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ
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ตารางแสดง	ตัวอย่างแผนผลิต	คิดจาก	น�้าหนักกุ้งรวมสูงสุด	:	2,000	กิโลกรัม/ไร่

รูปแบบการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว	(Litopenaeus vannamei)
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3. คุณภาพน�้าระหว่างการเลี้ยงและการใช้จุลินทรีย์
คณุภาพน�า้ระหว่างการเลีย้ง	ควรอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน	เช่น	บ่อเลีย้ง	ความเคม็	15	ส่วนในพนัส่วน

 
ตารางแสดง	ตัวอย่างคุณภาพน�้าก่อน	การเลี้ยงกุ้ง

	 การใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์	 ปม.1	Probiotics	 เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่เป็นประโยชน์	พบได้ใน
ล�าไส้ของสัตว์ทั่วไป	สามารถน�ามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ	์เพื่อผลิตเป็นสินค้าเสริมสุขภาพได	้เช่น	
Lactobacillus	ที่ใช้ในการผลิตนมเปรี้ยวและโยเกิร์ต	เป็นต้น	ในล�าไส้ของสัตว์น�า้ก็มีแบคทีเรียที่
เป็นประโยชน์หลายชนิดเช่นกัน	ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและน�ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง	ทั้งในน�้า
จืดและน�้ากร่อย	โดยเฉพาะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้แบบความหนาแน่นสูง	โดยวิธีการใช้	คือ
 ขั้นตอนที่	1	การขยายปริมาณจุลินทรีย	์โดยน�าหัวเชื้อจุลินทรีย์จ�านวน	1	ซอง	(100	กรัม)	มา
ผสมกับน�า้สะอาด	 (น�้าจืดหรือน�้ากร่อยที่สะอาด)	จ�านวน	250	ลิตร	อาหารกุ้งทะเลจ�านวน	0.5	
กิโลกรัม	และกากน�้าตาล	0.5	ลิตร	ผสมคนให้เข้ากัน	ปิดฝาถัง	จากนั้นเติมอากาศเบาๆ	ติดต่อ
กันเป็นเวลาประมาณ	36	ชั่วโมง	จะได้จุลินทรีย์ขยายที่พร้อมน�าไปบ�าบัดสารอินทรีย์ในบ่อเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้า
  ขั้นตอนที่	 2	 การท�าให้จุลินทรีย์ขยายพันธุ์ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 โดยน�าจุลินทรีย์ที่ขยาย
ปริมาณแล้ว	ไปฉีดหรือราดพื้นบ่อที่ตากแห้ง	ในอัตรา	100	ลิตรต่อไร่	จากนั้นไถพรวนเพื่อกลับ
หน้าดิน	แล้วราดจุลินทรีย์ขยายซ�า้อีกครั้งในอัตรา	100	ลิตรต่อไร่	ตากแดดให้แห้งแล้วไถพรวน
จนสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายดีเรียบร้อยแล้ว	จึงเตรียมการเพาะเลี้ยงในขั้นตอนต่อไป

สรุป
	 การเลี้ยงกุ้งขาวจะประสบผลส�าเร็จได	้ต้องมีการจัดการฟาร์มที่ดี	มีการวางแผนการผลิตล่วง
หน้า	และน�าแนวทางที่ได้วางแผนไปใช้ในการผลิตแต่ละรอบ	จะท�าให้เกษตรกรสามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้	เพื่อลดความเสี่ยงในการท�าธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว

รูปแบบการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว	(Litopenaeus vannamei)
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ASEAN CROSSWORD

³ á´¹ÍÒ·ÔµÂ�ÍØ·ÑÂ³ á´¹ÍÒ·ÔµÂ�ÍØ·ÑÂ

â´Â ÍÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¾Ã¾ÃÃ³ ÊØ¢ØÁ¾Ô¹Ô¨

 àÍÎÔàÁÐ (à¨ŒÒËÞÔ§ÍÔ¹àÅÔ¿ ?) 

	 สิบโมงห้าสิบห้านาที	ณ สนามบินมัตสึยาม่า ประเทศญี่ปุ่น	ฉันเหลือบมองนาฬิกา
ที่ข้อมืออีกครั้งก่อนที่จะก้าวขาขึ้นรถของศาสตราจารย์คาโต	้การเดินทางครั้งส�าคัญก�าลัง
เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้วสินะ	ฉันได้แต่พึมพ�ากับตัวเองในใจ	 ฉันยังจ�าวันแรกของการมาที่นี่
ได้ดี	 เหมือนทุกอย่างเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานเมืองมัตสึยาม่า	มันอยู่ที่ไหนของญี่ปุ่น	ฉันคิด
ซ�้าไปมา	ถึงแม้จะเป็นแฟนการ์ตูนญี่ปุ่นตัวยง	แต่คงต้องยอมรับแต่โดยดีว่าไม่เคยได้ยิน
ช่ือเมืองนี้มาก่อนจริงๆ	พยายามขอค�าปรึกษาจากอากู๋	 (google)	 ในขณะนั้น	แต่ก็ไม่ได้
ค�าตอบที่โดนใจสักที	ผู้เขียนจึงขอวิสาสะพาไปเที่ยวผ่านตัวหนังสือตามสไตล์ของผู้เขียน
ในความยาวเพียงสองหน้า	A4	 (คุณบก.	 เค้าบังคับมาค่ะ)	 จากประสบการณ์การใช้ชีวิต
นักเรียนไทยอินเจแปน	(เรียนส�าคัญนะแต่เที่ยวก็ทิ้งไม่ได้)	ไปกันเลยค่ะ

		 เมอืงมตัสยึาม่า	(松山市)	เป็นเมอืงหลวงของจังหวดัเอฮเิมะ	(愛媛県)	มาจากตวัอกัษรคนั
จสิองตวัคอื	愛	(ai)	รัก	และ	媛 (hime)	เจ้าหญงิน้ันเอง	เอฮิเมะ	เป็นหนึง่ในสีจ่งัหวดัทีต่ัง้อยูบ่น
เกาะชโิกก	ุอยูท่างด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของเกาะฮอนชู	ซึง่เป็นเกาะหลกัของประเทศญีปุ่น่	ถงึ
แม้จะเป็นจงัหวัดทีต้ั่งอยู่บนเกาะเลก็ๆ	แต่ก็เป็นเมอืงทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์ที่
มชีือ่เสยีงอย่างเช่น	โดโกะออนเซน	ทีเ่ป็นบ่อน�า้พรุ้อนทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในญีปุ่น่	มีอายกุว่า	3,000	ปี	
ท�าให้มผีูค้นหล่ังไหลเข้ามาเยีย่มชมและใช้บรกิารอยูเ่สมอ	เมือ่เดินทางมาถงึกจ็ะพบกบัรถไฟ
โบราณทีม่ชีือ่ว่า	Botchan ressha	พร้อมกับมีหนุม่สาวชาวญีปุ่น่ทีแ่ต่งตวัเลยีนแบบตวัละคร	
ในนวนยิายชือ่ดงัของ	Natsume Soseki	เรือ่ง		坊っちゃん (Botchan)	โดยมี	Botchan	ซึ่ง
เป็นพระเอกของเรื่อง	เป็นผู้น�าการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ	บนเกาะ		ชิโกกุ	จากนวนิยาย
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ชือ่ดังเรือ่งนีจ้งึเป็นทีม่าของการน�าชือ่ตวัละครในเรือ่ง	มาใช้ในการตัง้ชือ่เรยีกสถานทีต่่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟโบราณ	 (Botchan	 ressha)	สนามเบสบอล	 (Botchan	 stadium)	หรือ
แม้กระทั่งขนมดังโงะ	 (Botchan	dango)	 เพราะเหตุนี้นี่เองทั้งเมืองมัตสึยาม่าและโดโกะ
ออนเซนจึงเป็นที่รู้จักไปอย่างแพร่หลาย	นอกจากจะมีช่ือเสียงในเรื่องบ่อน�้าพุร้อนเก่าแก่
ที่ไว้ให้บริการส�าหรับแช่ตัวแล้ว	 โดยรอบยังมีบ่อน�้าร้อนส�าหรับแช่เท้าส�าหรับกับนักท่อง
เที่ยวที่เหนื่อยล้าจากการเดินทาง	 ให้ได้นั่งเพลิดเพลินกับบรรยากาศรอบตัว	พร้อมกับนั่ง
ชมนาฬิกา	Botchan	Karakuri	Clock	ที่มีกลไกพิเศษ	โดยจะมีการบรรเลงเพลงพร้อมกับ
การแสดงของกลไกต่างๆ	ทุกๆ	ชั่วโมง	จากโดโกะออนเซน	เมื่อมองออกไปในระยะไกลจะ
เห็นปราสาทมัตสึยาม่าที่ตั้งตระหง่านสง่างามอยู่บนยอดภูเขา	 ปราสาทมัตสึยาม่า	หรือ
เรียกตามชาวญี่ปุ่นว่า	มัตสึยาม่าโจ (松山城)	มัตสึยาม่าโจเป็นปราสาทสีขาวที่มีอยู่ไม่กี่
แห่งในประเทศญีปุ่่น			ทีย่งัคงสภาพเดิมแต่ยังคงความสมบูรณ์และมีความงดงามอยู่	จาก
ปราสาทสามารถเดินเท้าเพียงห้านาทีก็ถึงแหล่งช็อปปิ้งใจกลางเมือง	ซึ่งสามารถเลือกซื้อ
ของได้มากมายรวมไปถึงสินค้าที่มีชื่อของจังหวัด	อย่างเช่น	ส้มเอฮิเมะ	 เคร่ืองปั้นดินเผา	
Tobeyaki	 ท่ีมีวิธีการผลิตพิเศษท�าให้ตกแล้วไม่แตก	 รวมไปถึงเครื่องประดับอย่างไข่มุก
ของอุวาจิมาด้วย
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	 ถัดจากตัวเมืองมัตสึยาม่าไปไม่ไกลทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัด	 มีสถานที่ท่อง
เที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมายอย่างเช่น	ภูเขา Ishizuchi		ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดทางด้าน
ตะวนัตกของญีปุ่น่มคีวามสงู	1982	เมตรจากระดบัน�า้ทะเล	เหมาะส�าหรบัคนทีร่กัธรรมชาติ	
เพราะมีเส้นทางเดินที่หลากหลายและยังสามารถศึกษาพืชพรรณไม้และสิ่งมีชีวิตต่างๆ	
ได้ตลอดเส้นทางเดินเท้าอีกด้วย	บริเวณเทือกเขา	 Ishizuchi	 ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ	
อีกมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่าง	Omogo gorge	ซึ่งเป็นธาร
น�้าไหลมาจากภูเขา	Ishizuchi นอกจากนั้นหมู่บ้านในบริเวณนี้ยังมีการจัดงานประเพณีที่
ส�าคัญคือ	Nihama Taiko Festival ซึ่งเป็นประเพณีแห่กลองญี่ปุ่นขนาดยักษ์ที่มีน�า้หนักถึง	
2.5	ตัน	และใช้คนยกมากถึง	150	คน	จัดเป็นประจ�าทุกปีระหว่างวันที่	15	ถึง	18	ตุลาคม	
ถดัออกไปเพยีงไม่กีก่โิลเมตรสามารถเข้าชมพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์ท่ีมีท้องฟ้าจ�าลองขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก	ให้ได้เอนหลังนอนชมและท�าความรู้จักกับหมู่ดาวแบบ	360	องศา	เรียก
ว่าชื่นชมกับหมู่ดาวพร้อมกับเอนหลังงีบได้ด้วย

					ส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบกับบรรยากาศโรแมนติก	ขอแนะน�าให้เดินทางไปทางด้านตะวันตก
ของจงัหวดั	เมอืงอคิาตะ	ท่ีมีกังหันลมผลิตไฟฟ้าจ�านวนมากเรยีงรายตามทวิเขาทีย่ืน่ลงไป
ในทะเล	บรเิวณเดยีวกันนีม้ทีีต่ัง้ของโรงงานไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ทีส่ามารถเข้าเยีย่มชม
การท�างานได้อกีด้วย	ผู้อ่านคงยงัรูส้กึหวาดกลวัจากข่าวภยัพบิตัสินึามถิล่มญีปุ่น่เมือ่สองปี
ที่ผ่านมา	ในขณะนั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ถึงแม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง	แต่ก็มีการ
เตือนภัยให้เฝ้าระวังสึนามิอยู่เป็นสัปดาห์เลยทีเดียว	ผู้เขียนยังจ�าความรู้สึกในขณะนั้นได้
เป็นอย่างด	ีและเนือ่งจากภยัพบิตัคิรัง้นัน้ท�าให้โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์แห่งนีต้้องจ่ายไฟไปช่วย
จงัหวดัอืน่ๆ	ทีไ่ด้รบัผลกระทบอกีทางหนึง่ด้วย	เขียนไปเขยีนมากช็กัเพลนิ	กลบัมาเท่ียวกนั
ต่อก่อนดีกว่าที่ผู้เขียนจะพาย้อนยุคไปไกล	เขยิบเข้ามาอีกนิดเมื่อขับรถออกจากอิคาตะ
มาทีเ่มืองอวุาจมิา	ซึง่สามารถขบัรถเรยีบรมิทะเลชืน่ชมกบับรรยากาศท่ีมทีะเลอยูด้่านหน่ึง
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และมีภเูขาอยูอ่กีด้านหนึง่	เน่ืองจากมสีภาพพืน้ทีร่าบในการท�าการเกษตรน้อย	คนท่ีน่ีส่วน
ใหญ่จงึท�าการเกษตรแบบขัน้บนัไดโดยปลกูพชืเกอืบแทบทกุชนดิ	แต่ท่ีมชีือ่เสยีงคงต้องยก
ให้	เอฮิเมะมิกัง	หรือว่า	ส้มเอฮิเมะ	นั่นเอง	ในส่วนด้านที่เป็นทะเลจะท�าอาชีพประมงและ
เพาะเลีย้งหอยเพือ่ผลติไข่มุก	ซึง่พบว่าทัว่ทัง้ประเทศญีปุ่น่มเีฉพาะทีน่ีเ่ท่านัน้ทีส่ามารถจบั
ปลากะพงได้มากที่สุด	และไข่มุกมีคุณภาพดีที่สุด	นอกจากจะมีชื่อทางการประมงแล้ว	ยัง
มีประเพณีที่โดดเด่นซึ่งจัดยิ่งใหญ่เป็นประจ�า	คืองาน	Uwajima	Ushi-Oni	โดยจะจัดขึ้นใน
ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกๆ	ป	ีในเทศกาลนี้มีการแห่หุ่นที่มีขนาดสูงถึง	6	เมตร	มีลักษณะ
ตัวคล้ายกับวัวและมีหน้าตาคล้ายกับปีศาจ	 ในระหว่างการจัดเทศกาลนี้ยังมีการแสดงที่
ส�าคญัและหาดไูด้ยาก	คอืการต่อสูว้วักระทงิแบบญีปุ่น่	หรอื 闘牛 (Togyu)	ให้ได้ชมอีกด้วย

       
 แม้ว่าจังหวัดเอฮิเมะจะไม่ใหญ่โตหรือมีความเจริญทัดเทียมกับเมืองอื่นๆ ใน
ประเทศญ่ีปุ่น แต่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการผสมผสานของยุคสมัยระหว่างยุค
เก่าและยุคใหม่ได้อย่างลงตัว เพราะขนาดเจ้าหญิงยังตกหลุมรักเมืองนี้จนเป็นชื่อ
จังหวัดไปแล้ว และคุณล่ะจะไม่ตกหลุมรักเมืองนี้เชียวหรือ?
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	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ	ีได้จัดโครงการ	“ปลูกข้าว
วันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”	 เพื่อสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรในท้องถิ่น	สร้างจิตส�านึก
ที่ดีในอาชีพเกษตรให้กับนักศึกษา	 และสร้างความสามัคคีในองค์กร	 โดยมีคณาจารย์	
บุคลากร	และนักศึกษา	ร่วมเรียนรู้วิธีการด�านา	และสืบทอดพันธุ์ข้าวหอมแม่พญาทองด�า	
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี	 โดยข้าวหอมแม่พญาทองด�ามีคุณลักษณะเป็นข้าว
ไร่พื้นเมือง	เป็นข้าวเจ้าแข็ง	เดิมชาวบ้านเรียก	“ข้าวญา”	มีการปลูกมาเป็นระยะเวลากว่า	
40	ปี	มีสรรพคุณทางยา	สามารถใช้เป็นยาระบายได้	ให้ผลผลิต	500-700	กิโลกรัมต่อไร	่
โดยชาว	ฌอง	ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของจันทบุร	ี เป็นผู้ริเริ่มปลูกก่อนและเก็บรักษาพันธุ์ข้าว
ไว้	จนกระทั่งเมื่อปี	พ.ศ.	2551	นายสมเจตน์	แก้วแกมกาญจน์	เกษตรกรชาวต�าบลวังแซ้ม	
อ�าเภอมะขาม	จังหวดัจนัทบุร	ีได้คดัเลอืกเมลด็พนัธุท์ีด่แีขง็แรงและขยายพืน้ทีป่ลกู	เพิม่จ�า
นวนผลผลิตขายเป็นสินค้าประจ�าท้องถิ่น	และขอขึ้นทะเบียนโดยตั้งชื่อพันธุ์ว่า	“ข้าวหอม
แม่พญาทองด�า”
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	 โดยคณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	ได้ร่วมกิจกรรม
ลงแขกด�านากันอย่างพร้อมเพรียง	ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน	และได้ความรู้จาก
การฝึกปฏบิตัจิรงิในพืน้ทีน่าของคณุลงุสมเจตน์	นอกจากนีค้ณุลงุยงัเป็นวทิยากรผูใ้ห้ความ
รู้แก่นักศึกษา	ในการด�านาปลูกข้าวตามแบบชาวฌองที่สืบทอดส่งต่อกันมายาวนาน

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมดิน
	 หลงัฤดกูารเกบ็เกีย่วข้าว	คณุลงุแนะน�าว่าต้องปลกูพชืตระกลูถัว่	เช่น	ถ่ัวเขยีว	ถัว่เหลอืง	
หรือถั่วบ�ารุงดินของกรมพัฒนาที่ดิน	 โดยใช้ปุ๋ยคอก	 เช่น	มูลสุกร	หรือมูลไก่	 ใส่ในอัตรา	
70–100	กก./ไร่	เมื่อถั่วออกดอกจึงไถกลบ	1	ครั้ง	ทิ้งไว้	1	เดือนแล้วไถพรวนซ�า้อีก	1–2	ครั้ง
ให้ดนิผสมเข้ากนั	เม่ือถงึฤดกูารท�านาปีต่อไปจะสามารถลดต้นทนุในเรือ่งการใส่ปุย๋ถงึร้อย
ละ	50
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ขั้นตอนที่ 2    การท�าเทือกเพื่อหว่านกล้าข้าว
	 2.1		การตีตม	ใช้รถแทรกเตอร์ไถย�่าให้ทั่วแปลงนา	เพื่อพลิกหน้าดินก่อนการลากเทือก
	 2.2		ลากเทือก	ในการฝึกคร้ังนีค้ณุลงุสมเจตน์	แนะน�าการลากเทอืกแบบดัง้เดมิคอื	การ
ใช้ต้นกล้วยทีม่ขีนาดใหญ่พอสมควรมดัเชอืกหวัท้าย	แล้วใช้แรงงานคนในการลากต้นกล้วย
ไปบนพื้นนาให้ทั่ว	เพื่อปรับระดับหน้าดินให้สม�่าเสมอ	ป้องกันไม่ให้เมล็ดข้าวตกหลุมขณะ
หว่านเมล็ดพันธุ์
ขั้นตอนที่ 3   การเพาะกล้าข้าว
	 3.1	การคดัเลอืกเมลด็พนัธ์ุทีส่มบรูณ์	ท�าโดยการน�าเมลด็พนัธุข้์าวใส่ในกะละมงัใบใหญ่
เตมิน�า้ให้ท่วม	จะเห็นว่ามทีัง้เมลด็ข้าวทีจ่มน�า้ส่วนหนึง่และลอยน�า้ส่วนหนึง่	คัดเลอืกเมลด็
พันธุ์ที่จมน�้าไปใช้เพาะกล้าข้าวเท่านั้น	เพราะจะท�าให้ได้ต้นกล้าข้าวที่แข็งแรงสมบูรณ์
	 3.2	การบ่มเมล็ด	น�าเมลด็พนัธุข้์าวทีผ่่านการทดสอบมาใส่ในถงุหรอืกระสอบปุย๋มัดปาก
ถุงไว้	จากนั้นน�าไปวางในที่ร่ม	หมั่นรดน�้าถุงเมล็ดพันธุ์ทุก	12	ชม.	วางไว้เป็นเวลา		2–3	วัน	
เมล็ดข้าวจะเริ่มแทงรากออกมาประมาณ	1–2	ซม.	จึงสามารถน�าไปหว่านกล้าได้
	 3.3	การหว่านเมล็ดพนัธุข้์าว	ก�าเมล็ดพนัธุท์ีเ่ตรียมไว้โปรยไปบนพื้นนาทีล่ากเทอืกแลว้	
ให้มีความสม�่าเสมอ	หลังจากหว่านกล้า	40–45	วัน	ก็จะน�ากล้าไปปักด�าได้
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ขั้นตอนที่ 4  การเตรียมกล้าข้าวเพื่อการปักด�า
	 4.1		การถอนกล้าข้าว	คุณลุงสมเจตน์แนะน�าเทคนิคการถอนต้นกล้าข้าวแก่นักศึกษา		
ว่าในการถอนต้นกล้าข้าวต้องจับตรงโคนต้นก�าหนึ่งประมาณ	3-4	ต้น	แล้วดึงลักษณะ
กระตุกเล็กน้อยในแนวเฉียง	เพือ่ใหต้้นข้าวขึน้ง่ายและดนิตดิรากน้อย		แตห่ากมีดนิติดราก
ข้าวขึน้มามากให้เคาะออก	โดยการใช้เท้าด้านในตัง้ลกัษณะแปเท้าแล้วฟาดต้นข้าวบรเิวณ
รากเบาๆให้ดินหลุดออก		การเคาะดินออกเพื่อให้เบาแรงขณะปักด�า
	 4.2		การมัดเพื่อสะดวกต่อการขนย้ายกล้าข้าวจากแปลงกล้าไปยังพื้นที่ปักด�า		โดยใช้
ตอกไม้ไผ่มัดต้นข้าวรวมกันไม่ต้องใหญ่มากจะได้ไม่หนัก
	 4.3		การตัดใบ	ก่อนการปักด�าต้องตัดส่วนใบต้นกล้าออกประมาณ		¼	ของต้น	เพื่อไม่
ให้ใบข้าวโน้มลงและจมน�้าหลังปักด�า	ซึ่งจะท�าให้ต้นข้าวเน่าได้
	 4.4	 	 การปักด�า	 	 จับต้นกล้า	 2-3	ต้นต่อกอ	 จับโคนใกล้ๆรากใช้หัวแม่มือกดลงในดิน
ประมาณ	3	ซม.	รวบให้ต้นรวมกันไว้เพื่อป้องกันต้นข้าวล้ม		ปักด�าโดยการถอยหลังเพื่อไม่
ให้เหยียบต้นที่ปลูกก่อน
ขั้นตอนที่ 5  การเรียกขวัญพระแม่โพสพ
	 หลังการปักด�ากล้าข้าวเสร็จ	คุณลุงสมเจตน์บอกว่าตามประเพณีจะต้องท�าการเรียก
ขวัญพระแม่โพสพ	หรือเรียกอีกอย่างว่า “ การเรียกขวัญข้าว ”   
วิธีการและค�ากล่าวการเรียกขวัญข้าว
	 ผูปั้กด�า	1	คนจะน�ากล้าข้าวทีปั่กด�าคราวนัน้	1	ก�ามอืมาปักตรงบริเวณริมแปลงนา		จาก
นั้นใช้มือวักน�้ารดไปที่ต้นข้าวพร้อมกล่าวค�าเรียกขวัญ	
	 ค�ากล่าวเรียกขวัญ	“แม่โพสพ แม่โพศรี อย่าให้เจ็บ อย่าให้ป่วย ให้ต้นเท่าหม้อ 
ให้กอละถัง มีลูกมีรวงเหมือนพวงเต่ารั้ง”	ท�าซ�้าๆ	ประมาณ	3	รอบเป็นอันเสร็จพิธ	ีหลัง
จากเรียกขวัญข้าวเสร็จจึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการปักด�ากล้าข้าวในครั้งนั้น
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คุณประโยชน์ข้าวหอมแม่พญาทองด�าอินทรีย์
	 -	 สารแอนโทไซยานินสามารถช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ	 ช่วยลดไขมันอุดตันใน
เส้นเลือดหัวใจ	และสมอง
						-	ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิแดนซ์หรืออนุมูลอิสระ	และยับยั้งการเจริญเติบโตของ	
eqidemal	growth	factor	receptor	ในเซลล์มะเร็ง
	 -	ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
	 -	ป้องกันโรคอ้วน
	 -	ป้องกันโรคเบาหวาน	 	
	 -	ป้องกันโรคเกาต์
	 -	ป้องกันภาวะโลหิตจาง	เสริมภูมิคุ้มกัน	 	
	 -	ช่วยบ�ารุงประสาทและความจ�า	
	 -	ช่วยบ�ารุงสายตา	 	
	 -	ท�าให้เส้นผมดกด�า	นุ่มสลวยไม่แตกปลาย

   

…...เมื่อข้าวออกรวงพร้อมเกี่ยวในช่วงวันพ่อเราจะเก็บภาพบรรยากาศพร้อมมา
เล่าเรื่องให้ฟังกันอีกครั้ง…..
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ

การใชเชื้อราไตรโคเดอรมา (Trichoderma harzianum) เพ�อปองกัน

โรครากเน�าโคนเน�าที่เกิดจากเชื้อราไฟทอฟธอรา (Phytophthora palmivola)

ในสวนทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี 
â´Â ¹ÒÂÍÅ§¡µ  ÍØ·ÑÂ¸¹¡Ô¨

	 ในปีเพาะปลูก	 2555/56	ส�านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร	ี (ส�านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี,	
2556)	ระบุว่าจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียน	184,199	ไร่	พื้นที่เก็บเกี่ยว	167,350	ไร่	ผลผลิต
รวม	206,175	 ตัน	 มีมูลค่าสูงถึง	 6,880.32	ล้านบาท	 เป็นพืชที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดของ
จงัหวดัจนัทบรุี	และมแีนวโน้มของการเพิม่พืน้ทีป่ลกูมากขึน้ทกุปี	เนือ่งจากผลผลติส่วนใหญ่เป็นที่
ต้องการของตลาดต่างประเทศ	ท�าให้เกษตรกรขายผลผลติได้ในราคาค่อนข้างสงู	จึงเป็นเหตุจูงใจ
ให้เกษตรกรหันกลับมาปลูกทุเรียนมากขึ้น	 แต่ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนในจังหวัด
จันทบุรีคือ	ต้นทุเรียนถูกท�าลายด้วยโรครากเน่าโคนเน่า	สาเหตุเกิดจากเชื้อโรคไฟทอฟธอรา
(Phytophthora palmivola)	ซึ่งเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินที่มีความชื้นสูง	และสามารถมีชีวิตอยู่
รอดภายใต้สภาพแห้งแล้งได้	 โดยจะแสดงอาการเน่าบนทุกส่วนของราก	 (รากฝอย	 รากแขนง	
และรากใหญ่)	ใบซีดเหลือง	และร่วงหล่น	และที่ล�าต้นอาจเป็นจุดฉ�า่น�า้และเยิ้มออกมา	เนื้อเยื่อ
เปลือกแฉะ	เนื้อไม้เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลเข้ม	สภาพต้นไม่สมบูรณ์	ไม่แตกใบอ่อน	ทรุดโทรมอย่าง
รวดเร็วและล้มตายลงในที่สุด	พบการระบาดของโรคทุกแห่งที่มีการปลูกทุเรียนพันธุ์อ่อนแอ	เช่น	
หมอนทอง	กระดุมทอง	เป็นต้น	

 
 
	 สภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า	 มีหลายปัจจัยแต่ส่วนใหญ่เกิดจากฝนตก
ชุกติดต่อกันหลายวัน	เกษตรกรขาดการระบายน�า้ออกจากโคนต้นทุเรียน	เกิดสภาพน�้าขัง
แฉะเป็นเวลานาน	ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่เสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวผลผลิต
หากขาดการบ�ารุงต้นหลังการเก็บเกี่ยว	จะท�าให้ต้นทุเรียนอยู่ในสภาพอ่อนแอจึงถูกเช้ือ
ราไฟทอฟธอราเข้าท�าลายได้ง่าย	การใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดโรครากเน่าโคนเน่าท�าให้
ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและหากใช้ปริมาณมากอย่างต่อเนื่องจะท�าให้เกิดสารพิษตกค้าง

 

ใบซีดเหลือง รอยแผลเน่าที่ล�าต้น สภาพต้นทรุดโทรม

ภาพแสดง	ต้นทุเรียนที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ

การใชเชื้อราไตรโคเดอรมา (Trichoderma harzianum) เพ�อปองกัน

โรครากเน�าโคนเน�าที่เกิดจากเชื้อราไฟทอฟธอรา (Phytophthora palmivola)

ในสวนทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี 
â´Â ¹ÒÂÍÅ§¡µ  ÍØ·ÑÂ¸¹¡Ô¨ ในผลผลิตและท�าให้เชื้อโรคดื้อยา	การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) 

สามารถควบคุมเช้ือราไฟทอฟธอรา	 ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรครากเน่า	 โคนเน่า	 ในสวนทุเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เชื้อราไตรโคเดอร์มาจัดเป็นเชื้อราชั้นสูงที่เจริญได้ดีในดิน	เป็นเชื้อ
ที่เป็นศัตรูต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช	โดยมีกลไกในการต่อสู้กับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชอยู่	4	
ประการคือ	
 1. การแข่งขันกับเชื้อโรคพืช	 เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเจริญสร้างเส้นใยอย่าง
รวดเร็ว	จึงสามารถแข่งขันกับเชื้อโรคพืชที่อยู่บริเวณเดียวกันได้
 2. การเป็นปรสติต่อเชือ้โรคพืช	เชือ้ราไตรโคเดอร์มาจะพนัรดัเส้นใยเชือ้โรคพชื	แล้วสร้าง
เอนไซม์ย่อยสลายผนังเส้นใยเชื้อโรคพืชแล้วจึงแทงเส้นใยเข้าไปเจริญอยู่ภายในเชื้อโรคพืช	
 3. การสร้างสารยบัย้ังหรือท�าลายเชือ้โรคพชื	เช้ือราไตรโคเดอร์มาสามารถสร้างสาร
ปฏิชีวนะ	สารพิษและเอนไซม์	เพื่อหยุดยั้งหรือท�าลายเส้นใยของเชื้อโรคพืชได้
 4. การชกัน�าให้พืชต้านทานโรค	เชือ้ราไตรโคเดอร์มาสามารถชักน�าให้พืชสร้างกระบวนการ
ผลิตสารประเภทเอนไซม์หรือโปรตีน	ซึ่งช่วยให้พืชเกิดความต้านทานต่อเชื้อโรคพืช

  
	 หากเกษตรกรผูป้ลกูทเุรียนใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาเพือ่ป้องกนัโรครากเน่าโคนเน่าท่ีเกดิ
จากเชือ้ราไฟทอฟธอรา	ได้อย่างถกูต้องมปีระสทิธภิาพและมคีวามสามารถในการผลติขยาย
เชื้อราไตรโคเดอร์มา	(เชื้อสด)	ได้ด้วยตนเอง	จะส่งผลให้ลดต้นทุนด้านการป้องกันก�าจัด
โรคพชืลง	ผลผลติมคีณุภาพและปลอดภยั	และเกดิความยัง่ยนืในระบบการผลติทเุรยีนของ
จังหวัดจันทบุรีได้ในที่สุด	ขั้นตอนการผลิตขยายเชื้อซึ่งเกษตรกรสามารถท�าได้เอง	ดังนี้

ขั้นตอนการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อสด) 
วัสดุอุปกรณ์
	 1.	หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ	2.	แก้วน�้าหรือถ้วยตวง	3.	ทัพพีตักข้าว	4.	ยางวง	5.	เข็ม
เย็บผ้า	6.	ข้าวสาร	หรือปลายข้าว			7.	หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดผงแห้ง		8.	เครื่องชั่ง
วิธีการ
	 1)	หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า	โดยใช้ข้าว	3	ส่วนต่อน�้า	2	ส่วน	(ถ้าเป็นข้าวใหม่ใช้

ภาพแสดง	เชื้อราไตรโคเดอร์มาพันรัดเส้นใยเชื้อ

 
 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา

เส้นใยเชื้อราไฟทอฟธอรา
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ข้าว 2 ส่วนต่อน�้า 1 ส่วน)	เมื่อข้าวสุกให้ใช้ทัพพีซุยข้าวให้ท่ัวทิ้งไว้สักครู่	 เมื่อเสร็จแล้ว
จะได้ข้าวในลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบ	
	 2)	ตักข้าวสกุแล้ว	ขณะทีข้่าวยงัร้อน	เพือ่ช่วยท�าลายจลุนิทรย์ีจากอากาศทีอ่าจปนเป้ือน
ในถุงข้าว	โดยตักข้าวสุก	250	กรัม	ใส่ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด	8x12	นิ้ว	หรือประมาณ	2	
ทัพพีครึ่งต่อถุง		
	 3)	เกลี่ยข้าวให้แบนราบ	รีดอากาศออกจากถุงให้พลาสติกแนบกับข้าว	เพื่อลดการเกิด
หยดน�า้	รอให้ข้าวอุ่นหรือถุงเกือบเย็นจึงน�าไปใส่หัวเชื้อ	โดยใส่หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาในถุง
ข้าวในบริเวณที่ลมสงบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศโดยใส่หัวเชื้อ
เพียงเล็กน้อยประมาณ	2-3	เหยาะ	(1-1.5	กรัม)	
	 4)	ใช้ยางวงรัดปากถุงให้แน่น	(ไม่ต้องพับปากถุง)	จากนั้นขย�าหัวเชื้อคลุกกับข้าวเพื่อ
ให้เช้ือกระจายไปทั่วๆ	แล้วใช้เข็มแทงถุงใต้ที่รัดยางไม่น้อยกว่า	30	 รู	น�าถุงข้าวที่ใส่เชื้อ
แล้วไปวางในทีร่่ม	โดยเกลีย่ข้าวในถงุให้แผ่กระจายแบนราบมากทีส่ดุ	(ไม่ควรกดข้าวจน
แน่น)	ดึงถุงด้านบนขึ้น	เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ทั่ว
	 5)	บ่มเชื้อเป็นเวลา	2	วัน	โดยวางถุงเชื้อในห้องที่ร่มและเย็น	ปราศจากสัตว์รบกวน	ไม่
ถูกแสงแดดแต่ได้รับแสงสว่าง	 10-12	 ช่ัวโมงต่อวัน	หากแสงไม่พอ	 ให้ใช้แสงจากหลอด
นีออนช่วยได	้
	 	6)	เมื่อครบ	2	วัน	ขย�าก้อนข้าวที่มีเส้นใยของเชื้อเจริญให้แตกออกแล้ววางถุงในที่เดิม	
ดึงให้มีอากาศเข้าอีกครั้งแล้วบ่มในสภาพเดิมต่ออีก	4-5	 วัน	 เมื่อครบก�าหนดจะได้เชื้อท่ี
มีสีเขียวเข้ม	 เชื้อสดที่ผลิตได้ควรน�าไปใช้ทันที	หรือเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา	 (เก็บไว้ได้
ประมาณ	1	เดือน)
	 การใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา	(เชือ้สด)	เพือ่รกัษาโรครากเน่าโคนเน่า	สามารถใช้ได้	2	กรณ	ี
(วันทนีย์,	2550)	คือ	
 1. กรณีป้องกันการเกิดโรค (พืชยังไม่แสดงอาการของโรค)		 มจีดุมุง่หมายเพ่ือ
ลดปริมาณเชื้อไฟทอฟธอราที่สะสมอยู่ในดิน	ในรอบ	1	ฤดูการผลิต	ควรใช้	3	ครั้ง	
	 ครัง้ที่	1	ระหว่างเดอืนมถินุายน-กรกฎาคม	เมือ่เกบ็เกีย่วผลผลติใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา
ชนิดสด	1	กิโลกรัม	(4	ถุง)	ต่อร�าละเอียด	4	กิโลกรัม	ต่อปุ๋ยอินทรีย	์100	กิโลกรัม	ผสมคลุก
เคล้าให้เข้ากันแล้วน�าไปหว่านให้ทั่วทรงพุ่ม
	 ครัง้ที	่2	ระหว่างเดอืนกนัยายน-ตลุาคม	เป็นช่วงเตรยีมความพร้อมเพือ่การออกดอก	ใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด	1	กิโลกรัม	(4	ถุง)	ต่อน�้า	200	ลิตร	ฉีดพ่นที่บริเวณใต้ทรงพุ่ม	
โดยเน้นที่ชายพุ่ม	หรือให้ไปกับระบบน�้า	
	 ครัง้ท่ี	3	ระหว่างเดอืนธนัวาคม-มกราคม	เป็นช่วงท่ีทเุรียนเริม่ออกดอกถงึช่วงตดิผลให้ฉดี
พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดหรือให้ไปกับระบบน�้าตามอัตราส่วนเช่นเดียวกับในครั้งที	่2	
 2. กรณีรักษาส่วนที่เกิดโรค (พืชแสดงอาการของโรค)
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	 กรณีเกิดโรคที่ราก	ให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด	1	กิโลกรัม	(4	ถุง)	ต่อร�าละเอียด	
4	กิโลกรัม	ต่อปุ๋ยอินทรีย์	100	กิโลกรัม	ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันหว่านใต้ทรงพุ่ม	หรือใช้เชื้อ
รา	1	กิโลกรัม	(4	ถุง)	ต่อน�้า	200	ลิตร	ฉีดพ่นใต้ทรงพุ่ม	หรือให้ไปกับระบบน�า้
	 กรณเีกดิโรคทีก่ิง่	ผล	ใบ	ให้ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนดิสด	2	กโิลกรมั	(8	ถงุ)	ต่อน�า้	200	
ลิตร	ฉีดพ่นไปที่ใบ	กิ่ง	แขนงและผลที่เป็นโรค
	 กรณีเกิดโรคที่ล�าต้น	ให้ท�าการถากบริเวณแผลที่เป็นโรคออกให้หมด	ท�าความสะอาด
บาดแผลแล้วใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด	250	กรัม	(1	ถุง)	ผสมกับฝุ่นแดง	(ชนิดเดียว
กับที่ใช้ทาหน้ายาง)	ผสมกับน�้า	1	ลิตร	แล้วใช้แปรงทาสีทาที่บริเวณแผลให้ทั่ว
ข้อควรพิจารณา
	 การใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาในสวนทเุรยีน	มุง่หวงัประโยชน์เพือ่การป้องกันการเกิดโรคราก
เน่าโคนเน่าเป็นส�าคัญโดยต้องการให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเจริญเติบโตแข่งขันและท�าลาย
เชื้อราไฟทอฟธอราให้มีปริมาณลดลง	และยังช่วยปกป้องระบบรากให้ปลอดภัยจากการ
ท�าลายของเช้ือโรค	จึงควรใช้ในขณะที่พืชยังไม่แสดงอาการของโรค	 จะได้ผลดีเป็นอย่าง
ยิ่ง	 การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อรักษาต้นทุเรียนที่เป็นโรคแล้วอาจไม่ประสบผลส�าเร็จ	
ซึ่งอาจต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วยเช่น	การใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดโรคพืช	เช่น	เมทาแลกซิล
ฟอสโฟรสัเอซดิ		(ปรชีา,	ไม่ปรากฏปีทีพ่มิพ์)	เพือ่หยดุยัง้การเข้าท�าลายของเชือ้ราไฟทอฟธอรา
และลดปริมาณเชื้อลงอย่างเฉียบพลัน	รวมทั้งการฉีดพ่นอาหารเสริมให้ต้นทุเรียนแข็งแรง
โดยเร็ว	หลังจากนั้นควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นควรหมั่นส�ารวจแปลง
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือที่จะได้ทราบสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชและสภาพ
แวดล้อม	และตัดสินใจเลอืกใช้วธิกีารก�าจดัศตัรพูชืได้อย่างมเีหตมุผีลและมคีวามเหมาะสม	
หากท่านใดมคีวามสนใจเก่ียวกับวิธกีารใช้และการผลิตขยายเชือ้ราไตรโคเดอร์มา	สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ	ส�านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน

เอกสารอ้างอิง
1.	ปรีชา	พุทธิปรีชาพงศ์.	ไม่ปรากฏที่พิมพ์.	สารก�าจัดศัตรูพืชในประทศไทย.	กรุงเทพ.	142	หน้า.
2.	วันทนีย	์ชุ่มจิตต์.	2550.	การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช.	พิมพ์ครั้งที่	4.	3,000	เล่ม.	จันทบุรี.	64	หน้า.	
3.	ส�านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี.	2556.	สถิติการปลูกพืชจังหวัดจันทบุรีปีเพาะปลูก	2555/2556.	จันทบุรี.	220	หน้า.

   

ภาพแสดง	ขั้นตอนการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา	(เชื้อสด)	(ก)	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้	(ข)	วิธีการเหยาะหัวเชื้อ	

(ค)	วางถุงเชื้อโดยเกลี่ยข้าวให้แบนราบ	(ง)	ลักษณะเชื้อที่ครบก�าหนดพร้อมใช้
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Ê»Òà¡ÉµÃ (Aggie Spa)
â´Â »‡Ò¹Øª  (ÍÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¹§¹Øª  ª¹ÐÊÔ·¸Ô์)

 สปา (Spa)	คืออะไร	?		ใครตอบได้บ้าง	?	ในปัจจุบันเราจะได้ยินค�าว่า	 “สปา”	กัน
อยู่บ่อยๆ	บางทีก็ใช้ค�าว่าสปาคู่กับ รีสอร์ท (Resort)	หรือ โรงแรม  (Hotel)	จนกระทั่ง
บางคนคิดว่า	สปาจะมีแต่ในรีสอร์ท	หรือโรงแรมเท่านั้น	จริงๆ	แล้วค�าว่า	 “สปา”	มาจาก
ภาษาละตินว่า	“Salus Per Aquam”		ซึ่งมีความหมายว่า	การดูแลรักษาสุขภาพโดยการ
ใช้น�้า	 	 บางท่านก็บอกว่าสปามาจากชื่อเมืองเล็กๆ	 อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
เบลเยีย่มตดิกบัชายแดนของประเทศเยอรมนั	ซ่ึงเป็นเมอืงทีม่แีหล่งน�า้พรุ้อนตามธรรมชาติ	
มีเรื่องเล่ากันมาว่า	ในปี	ค.ศ.	1236	ช่างเหล็กของเมือง		Collin	Le	Loupe		ได้ใช้น�้าพุร้อน
ตามธรรมชาตินี้รักษาอาการป่วยของตัวเขาเองให้หายเป็นปกติได้	ต่อมาสถานที่แห่งนี้
ถูกจัดให้เป็น	Health Resort	และเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วๆ	ไปในการรักษาสุขภาพและ
อาการเจ็บป่วยต่างๆ	ดังนั้นตามข้อสันนิษฐานที่กล่าวไปแล้ว		ค�าว่า	“สปา”	อาจจะหมาย
ถึงสถานที่อ�านวยความสะดวกและใช้บ�าบัดทั้งด้านร่างกาย		จิตใจ		และอารมณ์	เพื่อให้ได้
มาซึ่งสุขภาพที่ด	ีและท�าให้ชีวิตมีความสุข	โดยใช้น�้าในการรักษาและบ�าบัด		นอกจากนี้สปายัง
ใช้บรรเทาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา	 ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด	 	 เป็นการดูแล
ทะนถุนอมทัง้ความงามของร่างกายและอารมณ์		ปัจจุบนันีส้ปามเีอกลกัษณ์เด่นชดัในเรือ่ง
ของสถานที่	 	การตกแต่งให้สวยงามโดยอาศัยธรรมชาต	ิและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในธรุกจินีเ้ป็นอย่างมาก	ด้วยเหตนุีถ้้าเราอาจจะกล่าวได้ว่า	“การอบสมุนไพร”	กเ็ป็นการท�า	
“สปา”	อย่างง่ายๆ	วิธีหนึ่ง		เพราะการอบสมุนไพรเป็นการใช้ไอน�า้ที่ได้จากการต้มสมุนไพร
ชนิดต่างๆ	มาบ�าบัดสุขภาพของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น	การอบสมุนไพร	มี	2	แบบ	คือ
	 1.		การอบแห้ง	หรือเรียกว่า	“เซาว์น่า” (Sauna)		ซึ่งคล้ายคลึงกับการอยู่ไฟของไทยใน
สมัยโบราณ	
	 2.		การอบเปียก	(Steam)	เป็นวิธีที่คนในปัจจุบันนิยมใช้บริการกันมาก	การอบเปียกนี้
ได้มีการพัฒนาจากการเข้ากระโจมมาเป็นการอบในห้องที่ทันสมัยขึ้น	การอบสมุนไพรมี
ประโยชน์ต่อร่างกายของเราหลายอย่าง	ดังนี้
	 	 -	 	 การหายใจ	ช่วยบรรเทาอาการหวัด	 คัดจมูก	ท�าให้ปอดขยายตัวได้ดีจะรู้สึก
หายใจโล่งขึ้นไม่อึดอัด
	 	 -		การขับถ่ายทางผิวหนัง		รูขุมขนจะขยายกว้างออก		ท�าให้ต่อมเหงื่อขับของเสีย
ออกทางผิวหนังได้ดีขึ้น		ไม่มีไขมันอุดตัน	ลดการเป็นสิวได้
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Ê»Òà¡ÉµÃ (Aggie Spa)
â´Â »‡Ò¹Øª  (ÍÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¹§¹Øª  ª¹ÐÊÔ·¸Ô์)

	 	 -		การหมนุเวยีนของเลอืด		ท�าให้หลอดเลอืดขยายตัวการไหลเวยีนของเลือดดข้ึีน	ช่วย
ลดความดันโลหิต
	 	 -		บรรเทาอาการปวด	เมื่อยล้า	จากการท�างาน	ทั้งวัน	ท�าให้ร่างกายสดชื่นขึ้น
	 	 -		ท�าให้ผิวหนังสะอาด	ผุดผ่องขึ้น		เม็ดผด	ผื่นคัน	ตามผิวหนังจะไม่ค่อยมี
	 ในการอบสมุนไพรควรใช้เวลาในการอบครั้งละ	10-15	นาที	 แต่เข้าออกได้หลายครั้ง	 ผู้ที่
เป็นไข้สูง	ตัวร้อนจัด	หรือก�าลังคลื่นไส้อาเจียน	ไม่ควรเข้าอบสมุนไพร	หรือผู้ที่อดนอน	ร่างกาย
อ่อนเพลยี	ก�าลงัหวิหรอือิม่เกนิไปกต้็องระวงั	ผูท้ีเ่ป็นโรคหวัใจ	ความดนัโลหติสงู	โรคลมชกั	ควร
หลีกเลี่ยงการอบสมุนไพรก็จะดี
	 จากการเล็งเห็นประโยชน์ของการอบสมุนไพร	ดังนั้น	 ชมรมบ้านเกษตร	คณะเทคโนโลยี
การเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี	จึงได้จัดให้มีการท�า	สปาเกษตร	หรือ	Aggie Spa 
เพื่อบริการอบสมุนไพรให้แก่บุคคลทั่วไป	โดยเปิดบริการที	่อาคารภูมิทัศน	์วันจันทร์ถึงวันศุกร์	
เวลา	15.00	 –	 18.30	น.	และคิดค่าบริการครั้งละ	30	บาทเท่าน้ัน	พร้อมทั้งมีน�้าสมุนไพรไว้
บริการหลังการอบสมุนไพรด้วย	 (ช่วงปิดภาคเรียนและวันเสาร์-อาทิตย์ งดครับ และขอ
ขอบคุณล่วงหน้าที่มาใช้บริการของเรานะครับ)
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	 ศูนย์ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่งหางแมว	มีพื้นที่	370	ไร	่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ได้ท�า
โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ี	 โดยงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ได้น�ามาปรับปรุง
พฒันาสวนยางพารา	ล�าไย		บ่อเล้ียงปลา	มกีารท�าสวนยางพาราให้เป็นรปูแบบเชงิธรุกจิเพ่ือ
ให้ได้ผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างชัดเจนสามารถน�ามาใช้เป็นต้นแบบการบริหารเชิงธุรกิจ	
สามารถน�าผลิตผลมาใช้เพื่อการเรียนการสอน	การศึกษาวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในรูปของการบริการวิชาการแก่ชุมชน	ส�าหรับยางพารามีอยู่จ�านวน	11,200	ต้น	บนพื้นที่	
175	 	 ไร่	 ได้รับการบ�ารุงดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นอย่างด	ี มีการก�าจัดวัชพืช
ท�าให้พื้นที่มีความสะอาด	(โล่งเตียน)	อยู่เสมอและให้ปุ๋ยไม่น้อยกว่า	2	ครั้งต่อป	ีจากการ
ส�ารวจเมื่อเดือน	สิงหาคม	2556		มีต้นยางพาราที่สามารถกรีดได้จ�านวน	2,032	ต้น	และ
มีบางส่วนที่จะกรีดได้ในเดือนพฤศจิกายน	2556	อีก	3,180	ต้น	ส่วนที่เหลืออีก	5,988	ต้น	
คาดว่าจะกรดีได้ในปี	2558	สาเหตทุีก่รดีได้ไม่พร้อมกนัเนือ่งจาก	การแบ่งปลกูไม่พร้อมกนั	
และประการต่อมาคอื	ต้นยางพาราในแต่ละแปลงย่อยเจรญิเตบิโตไม่พร้อมกนัเนือ่งจากดนิ
มคีวามอดุมสมบรูณ์ไมส่ม�่าเสมอ	ขณะนีก้�าลงัท�าการคดัเลอืกบรษิทัหรอืหน่วยงานทีจ่ะมา
ประมูลการกรีดยาง	
	 ส่วนงานการผลิตล�าไย	ซึ่งมีจ�านวน	400	ต้น	บนพื้นที	่12		ไร่	โดยได้ท�าการยกร่องปลูก	
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลุ่มและมีน�้าขังก็จะมีปัญหาการโค่นล้มท�าให้ต้นตายในฤดูฝนอยู่บ้าง	
ต้องท�าการค�้ายันเพื่อช่วยประคองต้นไว	้ต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย	0.2	เมตร	หรือที่ชาว
บ้านเรียกว่า	“ต้นสาว”	เหมาะกับการท�านอกฤดู	ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดแต่งกิ่งเพื่อ
ท�าการบังคับให้ออกนอกฤดู	 ในปี	 2557	 น้ี	 ซึ่งเป็นผลดีที่มีไม้ผลเศรษฐกิจไว้ให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้และท�าการวิจัย	ศูนย์ฯ	แห่งนี้ถึงแม้อยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยก็ตาม	(ประมาณ	65	
กิโลเมตร)	นักวิชาการเกษตรของคณะฯ	คือ	คุณสมชาย	 	บุญมา	ซึ่งไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็น
ผลผลิต	ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เป็นผู้ดูแลและเอาใจใส่
งานท่ีศูนย์ฯ	 เป็นอย่างดี	 ซ่ึงอีกไม่นานผลิตผลจากศูนย์ศึกษาวิจัยฯ	ก็จะเป็นแหล่งรายได้
ด้วยเม็ดเงินจ�านวนมหาศาลให้กับมหาวิทยาลัย	และที่ส�าคัญที่สุดคือ	มีแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาของเรา
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