“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก
คือคำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
พอเพียงนี้อาจมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น...”
พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2551
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คำนำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เคยจัดทำหนังสือ “117 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก” และ
ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์และเพิ่มเติมอาชีพ จนในปัจจุบันได้มี การรวบรวมและจัดทำ
เป็นหนังสือ “120 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก” ประกอบด้วยความรู้และข้อมูลเชิงวิชาการที่จำเป็นและ
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ ความรู้ด้านการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง หม่อนไหม
รวมถึงความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน รวมใช้เป็นข้อมูลความรู้และทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
ในการจัดทำหนังสือ “120 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก” นี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ในการอนุเคราะห์ข้อมูล
ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม กองนโยบายเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำหนังสือ
“120 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก” ณ โอกาสนี้ด้วย
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
กรกฎาคม 2557
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สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
เศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง
1. ทางเลือกอาชีพด้านพืช :
1.1 การปลูกกล้วยไข่
1.2 การปลูกปูเล่เพื่อการค้า
1.3 การปลูกกระชายดำ
1.4 การผลิตพริกสด
1.5 การทำก้อนเชื้อเห็ดและเปิดดอก
1.6 การปลูกข้าวโพดฝักสด
1.7 การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
1.8 การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
1.9 การผลิตตะไคร้
1.10 การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
1.11 อ้อยคั้นน้ำครบวงจร
1.12 การปลูกมะพร้าวอ่อน
1.13 การปลูกไผ่ตง
1.14 การผลิตฝรั่งคุณภาพ
1.15 การปลูกส้มโอ
1.16 การผลิตมะม่วงเพื่อส่งออก
1.17 การผลิตชมพู่
1.18 การผลิตถั่วเขียวครบวงจร
1.19 การปลูกถั่วลิสง
1.20 การผลิตถั่วลิสงหลังนา
1.21 การปลูกผักลอยแพ
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2. ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ :
m ทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ :
2.1 การเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้
2.2 การเลี้ยงโคขุนโคมัน
2.3 การขุนโคเนื้อคุณภาพ
2.4 การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกจำหน่าย
2.5 การเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตน้ำนมดิบจำหน่าย
2.6 การเลี้ยงกระบือ
2.7 การเลี้ยงกระบือนม
m ทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์เล็ก :
2.8 การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อผลิตพันธุ์จำหน่าย
2.9 การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อผลิตนมจำหน่าย
2.10 การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อผลิตเนื้อจำหน่าย
2.11 การเลี้ยงสุกรเพื่อผลิตสุกรลูกผสมพันธุ์ดูร็อค-เหมยซาน
2.12 การเลี้ยงสุกรขุน
2.13 การเลี้ยงหมูป่า
2.14 การเลี้ยงแกะเพื่อผลิตพันธุ์จำหน่าย
2.15 การเลี้ยงแกะเพื่อผลิตเนื้อจำหน่าย
m ทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก :
2.16 การเลี้ยงไก่ชนเชิงกีฬา (ไก่เก่ง)
2.17 การเลี้ยงไก่ชนเชิงอนุรักษ์ (ไก่ชนสวยงาม)
2.18 การเลี้ยงไก่พื้นบ้านเพื่อเสริมรายได้
2.19 การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองเพื่อผลิตลูกจำหน่าย
2.20 การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองเพื่อจำหน่าย
2.21 การเลี้ยงไก่ไข่
2.22 การเลี้ยงไก่เนื้อ (ไก่กระทง)
2.23 การเลี้ยงไก่เบตง
2.24 การเลี้ยงไก่คอล่อน
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2.25 การเลี้ยงไก่งวง
2.26 การเลี้ยงไก่แจ้
2.27 การเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อผลิตเป็ดสาวจำหน่าย
2.28 การเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อผลิตไข่จำหน่าย
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2.31 การเลี้ยงเป็ดเทศ
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ทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ แบบผสมผสาน :
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2.37 การเลี้ยงเป็ดไข่ผสมผสานกับการเลี้ยงปลา
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3.2 การเลี้ยงปูทะเล
3.3 การเลี้ยงปลาแรด
3.4 การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
3.5 การเลี้ยงปลาบู่
3.6 การเลี้ยงปลาหมอไทย
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3.12 การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
3.13 การเลี้ยงปลาสวาย
4. ทางเลือกอาชีพด้านการผลิตอาหารสัตว์ :
แนวทางการลดต้นทุนอาหารสัตว์ของเกษตรกร
4.1 การเลือกซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูป
4.2 การผสมอาหารสัตว์ใช้เอง
4.3 วิธีการให้อาหาร
5. ทางเลือกอาชีพด้านการแปรรูปอาหาร :
5.1 ไข่เค็ม
5.2 การผลิตกระเทียมดอง
5.3 การผลิตข้าวเกรียบ
5.4 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรผง
5.5 การผลิตน้ำพริกตาแดง
5.6 การผลิตน้ำพริกเผา
5.7 การผลิตน้ำพริกนรก
5.8 การผลิตน้ำพริกแกงเผ็ด
5.9 การผลิตน้ำพริกแกงเขียวหวาน
5.10 การผลิตพริกแกง
5.11 หอยเชอรี่อาหารจานเด็ด
5.12 การผลิตไส้กรอก
5.13 การผลิตกะปิ น้ำปลา
5.14 เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช
5.15 การแปรรูปเผือก
5.16 การแปรรูปสับปะรด
5.17 การแปรรูปกล้วย
5.18 การผลิตผลไม้ดอง/แช่อิ่ม
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5.26 การทำขนมปั้นขลิบไส้ปลา
5.27 การทำปลาพันอ้อย
5.28 การทำกุ้งจ่อม
5.29 การผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
m การแปรรูปเนื้อสัตว์
5.30 การทำแหนม
5.31 การทำหมูและเนื้อแผ่น
5.32 การทำหมูและไก่ยอ
5.33 การทำกุนเชียง
6. ทางเลือกอาชีพด้านหม่อนไหม :
6.1 การฟอกย้อมไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ
6.2 การจัดการและการผลิตพันธุ์หม่อนให้มีคุณภาพ
6.3 การจัดการและผลิตพันธุ์ไหมให้มีคุณภาพ
7. ทางเลือกอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ :
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7.2 การผลิตผ้าทอมือ และผลิตภัณฑ์
7.3 การผลิตหัตถกรรมจากผักตบชวา
7.4 ธุรกิจโรงสีข้าวขนาดเล็ก (แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร)
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7.6 การผลิตน้ำส้มควันไม้
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พระราชดำรัส
“เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่”
“...มีพอเพียงพอกินนี้ ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอกินก็ใช้ได้พอเพียงนี้
ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ทำให้
มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ
อันนีก้ ค็ วามหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียงได้ แปลพอเพียงนีค้ อื ตอนที่พูดพอเพียง
แปลในใจแล้วก็ได้ออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น Self-sufficiency ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริง
เศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างกว่า Self-sufficiency ซึง่ Self-sufficiency นี้ หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอทีจ่ ะใช้
ไม่ตอ้ งไปขอยืมคนอืน่ อยูไ่ ด้ด้วยตนเอง ที่อื่นเขาแปลจากภาษาฝรั่งกันว่า ให้ยืนบนขาตัวเอง คำว่ายืนบนขา
ตัวเองนี้ มีคนบางคนเขาพูดว่า ชอบกลใครจะมายืนบนขาคนอืน่ มายืนบนขาเรา เราก็โกรธ แต่ตวั เองยืนบนขา
ตัวเองก็หกล้มอันนี้ก็เป็นความคิดที่มันอาจจะเฟื่องไปหน่อย แต่ว่าเป็นตามที่เขาเรียกว่ายืนบนขาตัวเอง
หมายความว่า 2 ขาของเรานี่ยืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมขาคนอื่น มาใช้เพื่อที่จะยืนอยู่
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แค่คำว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างกว่ายิ่งกว่านี้อีก คือ คำว่าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอ คนเรา
ถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใด
มีความคิดอันนีไ้ ม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณไม่สดุ โต่ง ไม่โลภ
อย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น
ต้องพอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง
พูดแล้วเหมือนจะอวดว่าตัวเองเก่ง แต่วา่ ตกใจตัวเองว่า ทีพ่ ดู ไปใช้งานได้ จึงมาสรุปเป็นทฤษฎีใหม่ และ
เมือ่ เป็นทฤษฎีใหม่กใ็ ห้ไปทีม่ ลู นิธชิ ยั พัฒนาแล้วเขียนข้างใต้วา่ เป็นทฤษฎีใหม่เป็นของมูลนิธชิ ยั พัฒนานัน้ ต่อมาก็มี
คนเห็นว่าใช้ได้ แล้วก็ไปปฏิบัติที่ที่แห้งแล้ง นี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้ผลดีที่
ตรงนั้น 12 ไร่ ปีหนึ่งเขาก็มีข้าวกิน ที่ไปเยี่ยมไม่มีข้าวกินมีเพียงไม่กี่เม็ดต่อรวง เมื่อชาวบ้านแถวนั้นเห็นว่าดี
ก็ ข อให้ ช่ ว ย ปี ต่ อ ไปก็ เ ป็ น 11 ไร่ ปี ต่ อ ๆ ไปก็ เ ป็ น 100 เป็ น 200 และขยายออกไป
ในภาคอื่น ก็ด้วยเป็นการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ก็ได้ผล แล้วก็เมื่อเป็นทฤษฎีใหม่นี้ก็มาเข้าเป็นเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ก็คนที่ทำนี้ต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งเฟ้อ แล้วเขียนไว้ในทฤษฎีนั้นว่าลำบาก เพราะว่าผู้ปฏิบัตินี้ต้อง
มีความเพียร และต้องอดทนไม่ใช่ว่าทำได้ทุกแห่ง ต้องเลือกที่และค่อยๆ ทำไป ก็สามารถที่จะขยาย
ความคิดของทฤษฎีใหม่ไปได้ โดยดัดแปลงทฤษฎีนี้ แล้วแต่สถานที่ แล้วแต่สภาพของภูมิประเทศ
อันนี้ถึงบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ทฤษฎีใหม่นี้ 2 อย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่
ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน
เชื่อว่า ทุกคนจะมีความพอใจได้...”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต
4 ธันวาคม 2551
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เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่
พสกนิ ก รชาวไทยมาเป็ น เวลานานกว่ า 25 ปี โดยมี แ นวคิ ด ที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท และคำนึงถึงความพอประมาณ คือ ให้ทำอะไรด้วยความพอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไปและ
ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเหตุผลในการกระทำและมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ
มีการเตรียมตัวให้พร้อมทีจ่ ะรับผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตโดยอาศัยความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร มาประกอบการวางแผน
การตัดสินใจ และการกระทำทุกอย่าง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ค้นพบประวัติว่า ปรัชญานี้เกิดขึ้น
เมื่อปี 2507 แต่ครัง้ นีผ้ ไู้ ด้รบั ฟังเห็นดีเห็นงาม มีศรัทธา หากแต่ยงั ไม่ได้มกี ารนำมาปฏิบตั อิ ย่างลึกซึง้ จนกระทัง่
ปี 2540 (เกิ ด วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ) เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ จึ ง ทำให้ มี ผู้ ส นใจในปรั ช ญามากขึ้ น หลั ง จากนั้ น
มีความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยอีก
ประการหนึ่ง
ปี 2552 เป็ น อี ก คราวหนึ่ ง ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งประสบกั บ ภาวะวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ อี ก ครั้ ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึ ง ขอพระราชทานนำแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ทั้งที่เป็นอาชีพเกษตรกรรมหรือ
สาขาอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ได้ต่อไป
สำหรับเกษตรกรและประชาชนนั้น เราทั้งหลายสามารถถอดบทเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติจริงในชีวิตได้ เพียงสำนึกในทุกย่างก้าวด้วยหลักพอเพียงอย่างรู้เพียงพอ

“¾อเพียง”
หลักของการใช้ชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง ของขวัญจากพ่อของแผ่นดินพระองค์ทรงสอนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่างพอดีพอประมาณ สมดุล
และสร้างภูมิคุ้มกันภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและครอบครัว แก่งานและสังคม
มิใช่การสอนที่ให้เอาเงินเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่แค่เรื่องการค้าขาย เรื่องการทำมาหากิน
มิใช่การชวนถอยหลังกลับไปอยู่ในยุคโบราณที่ขาดแคลน
มิใช่การสอนให้คนหยุดพัฒนา หยุดกระตือรือร้น หยุดรับความรู้และเทคโนโลยี
มิใช่การสอนให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเพิ่มตัวเลขการเงินของตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นหลักที่ทุกคนทุกครอบครัว ทุกองค์กร
ทุกชุมชน สามารถน้อมนำมาปฏิบัติได้ ด้วยการทวนกระแสกิเลสและความโลภ
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ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น
การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10: ซึ่งหมายถึง

พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริม
การปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชต่างๆ
พื้ น ที่ ส่ ว นที่ ส อง ประมาณ 30% ให้ ป ลู ก ข้ า วในฤดู ฝ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น อาหารประจำวั น สำหรั บ
ครอบครัว ให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้
พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้
เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย
พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ

หลักการและแนวทางสำคัญ

1. เป็ น ระบบการผลิ ต แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ เ กษตรกรสามารถเลี้ ย งตั ว เองได้ ใ นระดั บ ที่
ประหยัดก่อน ทั้งนี้ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำนองเดียวกับ
การ “ลงแขก” แบบดั้งเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่าย
2. เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัว
หนึ่งทำนาประมาณ 5 ไร่ จะทำให้มีข้าวกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาราคาแพง เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองได้
อย่างมีอิสรภาพ
3. ต้องมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องกันทีด่ นิ ส่วนหนึง่ ไว้ขดุ สระน้ำ โดยมีหลักว่าต้องมีนำ้ เพียงพอทีจ่ ะทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี ทัง้ นี้
ได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางว่า ต้องมีน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อการเพาะปลูก 1 ไร่ โดย
ประมาณ ฉะนั้ น เมื่ อ ทำนา 5 ไร่ ทำพื ช ไร่ ห รื อ ไม้ ผ ลอี ก 5 ไร่ (รวมเป็ น 10 ไร่ ) จะต้ อ งมี
น้ำ 10,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อปี ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานว่ามีพื้นที่ 15 ไร่ ก็สามารถกำหนดสูตรคร่าวๆ ว่า
แต่ละแปลงประกอบด้วย
นา 5 ไร่
l
พืชไร่พืชสวน 5 ไร่
l
สระน้ำ 3 ไร่ ลึก 4 เมตร มีความจุประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่
l
เพียงพอที่จะสำรองไว้ใช้ยามฤดูแล้ง
ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 2 ไร่
l
รวมทั้งหมด 15 ไร่
แต่ทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บกักน้ำขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อม ดังนี้
ถ้าเป็นพื้นที่ทำการเกษตรอาศัยน้ำฝน สระน้ำควรมีลักษณะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำระเหย
l
ได้มากเกินไปซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

14

ถ้าเป็นพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ำอาจมีลักษณะลึกหรือตื้นและแคบ
หรือกว้างก็ได้โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะสามารถมีน้ำมาเติมอยู่เรื่อยๆ
การมีสระเก็บกักน้ำนัน้ เพือ่ เกษตรกรได้มนี ำ้ ใช้อย่างสม่ำเสมอทัง้ ปี (ทรงเรียกว่า Regulator หมายถึง
การควบคุมให้ดีมีระบบน้ำหมุนเวียนใช้เพื่อการเกษตรได้โดยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หน้าแล้งและระยะฝนทิ้งช่วง แต่มิได้หมายความว่าเกษตรกรจะสามารถปลูกข้าวนาปรังเพราะหากน้ำในสระ
เก็บกักน้ำไม่พอ ในกรณีมีเขื่อนอยู่บริเวณใกล้เคียง ก็อาจจะต้องสูบน้ำมาจากเขื่อน ซึ่งจะทำให้น้ำในเขือ่ น
หมดได้ แต่เกษตรกรควรทำนาในหน้าฝน และเมื่อถึงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงให้เกษตรกรใช้น้ำที่ได้เก็บตุนนั้น
ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรอย่างสูงสุด โดยพิจารณาปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล เช่น
หน้าฝน จะมีน้ำมากพอที่จะปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นๆ ได้
l
หน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ควรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วต่างๆ
l
4. การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณ
และคำนึงจากอัตราการถือครองทีด่ นิ ถัวเฉลีย่ ครัวเรือนละ 15 ไร่ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพนื้ ทีถ่ อื ครอง
น้อยกว่า หรือมากกว่านี้ก็สามารถใช้อัตราส่วน 30:30:30:10 ไปเป็นเกณฑ์ปรับใช้ได้ กล่าวคือ
30% ส่วนแรก ขุดสระน้ำ (สามารถเลีย้ งปลา ปลูกพืชน้ำ เช่น ผักบุง้ ผักกระเฉด ฯลฯ ได้
l
ด้วย) และบนสระอาจจะสร้างเล้าไก่ได้ด้วย
30% ส่วนที่สอง ทำนา
l
30% ส่ ว นที่ ส าม ปลู ก พื ช ไร่ พื ช สวน (ไม้ ผ ล ไม้ ยื น ต้ น ไม้ ใช้ ส อย
l
ไม้เพื่อเป็นเชื้อฟืน ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เป็นต้น)
10% สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ (ถนนคันดิน กองฟาง กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน
l
โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตรหรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ดิน ปริมาณน้ำฝนและสภาพแวดล้อม
เช่น ในกรณีภาคใต้ที่มีฝนตกชุกกว่าภาคอื่น หรือพื้นที่ใดมีแหล่งน้ำมาเติมสระได้ต่อเนื่อง ก็อาจลดขนาดของ
บ่อหรือสระน้ำให้เล็กลงเพื่อเก็บพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์อื่นต่อไปได้
l

ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า

หลักการดังกล่าวมาแล้วเป็นทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นที่หนึ่งในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ขั้นพออยู่พอกิน
และตัดค่าใช้จ่ายลงเกือบหมดมีอิสระจากสภาพปัจจัยภายนอกและเพื่อให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรที่จะ
ต้องดำเนินการตามขั้นที่สองและขั้นที่สามต่อไปตามลำดับดังนี้

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง

เมื่ อเกษตรกรเข้าใจในหลัก การและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผ ลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่ส อง
คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกันดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)
เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย
l
การจัดหาน้ำและอื่นๆ เพื่อการเพาะปลูก
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2. การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจำหน่ายผลผลิต)
เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด
l
เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกัน
ขายผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย
3. การเป็นอยู่ (กะปิ น้ำปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)
ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีค วามเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพื้นฐานใน
l
การดำรงชีวิต เช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น้ำปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง
4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)
แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จำเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้
l
หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
5. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)
ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพือ่ การศึกษาเล่าเรียน ให้แก่
l
เยาวชนของชุมชนเอง
6. สังคมและศาสนา
ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว
l
กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
l
ส่วนราชการองค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสำคัญ

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม

เมื่อดำเนินการผ่านพ้นขั้นที่สอง เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สาม
ต่อไป คือ ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคารหรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วย
ในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารหรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ
เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)
l
ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำ (ซื้อข้าวเปลือกตรงจาก
l
เกษตรกรและมาสีเอง)
เกษตรกรซื้ อ เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคได้ ใ นราคาต่ ำ เพราะรวมกั น ซื้ อ เป็ น จำนวนมาก
l
(เป็นร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง)
ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดำเนินในกิจกรรมต่างๆ
l
ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ นั้น พอจะ
สรุปถึงประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี้
1. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง"
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2. ในหน้าแล้งมีน้ำน้อย ก็สามารถเอาน้ำที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่างๆ ที่ใช้น้ำน้อยได้ โดยไม่
ต้องเบียดเบียนชลประทาน
3. ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ำดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้ร่ำรวยขึ้นได้
4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการ
ไม่ต้องช่วยเหลือมากเกินไป อันเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย

ข้อสำคัญที่ควรพิจารณา

1. การดำเนินการตามทฤษฎีใหม่นั้น มีปัจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ในแต่ละท้องถิ่น ฉะนั้นเกษตรกรควรขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ด้วย
2. การขุดสระน้ำนั้น จะต้องสามารถเก็บกักน้ำได้ เพราะสภาพดินในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน
เช่น ดินร่วน ดินทราย ซึ่งเป็นดินที่ไม่สามารถอุ้มน้ำได้ หรือเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับ
พืชที่ปลูกได้ ฉะนั้น จะต้องพิจารณาให้ดีและควรขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินหรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
3. ขนาดของพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณและคำนึงจากอัตราการถือครอง
ที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร่ แต่ให้พึงเข้าใจว่าอัตราส่วนเฉลี่ยขนาดพื้นที่นี้มิใช่หลักตายตัว หากพื้นที่การ
ถือครองของเกษตรกรจะมีน้อยกว่า หรือมากกว่านี้ ก็สามารถนำอัตราส่วนนี้ (30:30:30:10) ไปปรับใช้ได้
โดยถือเกณฑ์เฉลี่ย
4. การปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวซึ่งเป็นพืชหลัก ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ และพืชสมุนไพร อีกทั้ง
ยังมีการเลี้ยงปลา หรือสัตว์อื่นๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำมาบริโภคได้ตลอดทั้งปี เป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วน
ของอาหารสำหรับครอบครัวได้ และส่วนที่เหลือสามารถจำหน่ายได้เป็นรายได้แก่ครอบครัวได้อีก
5. ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของชุ ม ชนจะเป็ น กำลั ง สำคั ญ ในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ เช่ น
การลงแรงช่วยเหลือกันหรือที่เรียกว่าการลงแขก นอกจากจะทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนแล้ว ยังเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้อีกด้วย
6. ในระหว่างการขุดสระน้ำ จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดีควรนำไป
กองไว้ต่างหากเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่างๆ ในภายหลัง โดยนำมาเกลี่ยคลุมดินชั้นล่าง
ที่เป็นดินไม่ดี ซึ่งอาจนำมาถมทำขอบสระน้ำหรือยกร่องสำหรับปลูกไม้ผล
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การปลูกกล้วยไข่
กล้วยไข่เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันทั่วไป เนื่องจากมีรสชาติดี ลักษณะการเรียงตัวของผลและ
สีผลสวยสะดุดตา ปัจจุบนั ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศมากขึน้ ตลาดทีส่ ำคัญ คือ จีนและฮ่องกง กล้วยไข่เป็นพืช
ทีส่ ามารถปลูกได้แทบทุกภาคของประเทศ ในพืน้ ทีป่ ลูกทีม่ กี ารจัดการการผลิตเพือ่ ให้ได้ทงั้ ปริมาณ และผลผลิต
ตรงตามมาตรฐานคุณภาพตลาดต้องการ ปัญหาสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิต คือ การปนเปื้อนของ
สารป้ องกั น กำจั ด ศัตรูพืช ซึ่ง อาจทำให้เ กิดปัญ หาต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค ตลอดจนการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังนั้น กระบวนการผลิตจึงต้องมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม

แหล่งปลูกที่เหมาะสม

สภาพพื้นที่
- พื้นที่ดอน หรือพื้นที่ราบ ไม่มีน้ำท่วมขัง
- ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร
- มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน
- การคมนาคมสะดวก
ลักษณะดิน
- ดินร่วน, ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทราย
- มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี
- ระดับน้ำใต้ดินลึกมากกว่า 75 เซนติเมตร
- ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0
สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส
- ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี
- ไม่มีลมแรงพัดผ่านเป็นประจำ
- มีแสงแดดจัด
แหล่งน้ำ
- มีน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูปลูก
- เป็นแหล่งน้ำสะอาด ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำระหว่าง 5.0-9.0
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พันธุ์

กล้วยไข่มี 2 สายพันธุ์ คือ กล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชร และกล้วยไข่พระตระบอง พันธุ์ที่นิยม
ปลูกเป็นการค้าคือ กล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชร
1. กล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชร
ลักษณะกาบใบเป็นสีน้ำตาลหรือช๊อคโกแลต ร่องก้านใบเปิดและขอบก้านใบขยายออก ใบมี
สีเหลืองอ่อน ไม่มีนวล ก้านเครือมีขนขนาดเล็ก ผิวเปลือกผลบาง ผลเล็ก เนื้อมีสีเหลือง รสชาติหวาน
2. กล้วยไข่พระตะบอง
ลักษณะกาบใบเป็นสีน้ำตาลปนดำ สีของใบเข้มกว่าสายพันธุ์กำแพงเพชร รสชาติจะออกหวาน
อมเปรี้ยว และผลมีขนาดใหญ่กว่ากล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชร

การปลูก

การเตรียมดิน
- วิเคราะห์ดิน เพื่อประเมินค่าความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดิน และความเป็นกรด
ด่างของดิน ปรับสภาพดินตามคำแนะนำก่อนปลูก
- ไถพรวน ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน เพื่อลดการระบาดของศัตรูพืช
- คราดเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง
ฤดูปลูก
- ช่วงเวลาการปลูก ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประมาณเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
วิธีการปลูก
- ปลูกด้วยหน่อใบแคบที่มีความสมบูรณ์ดี
- เตรียมหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร
- รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกอัตรา 5 กิโลกรัมต่อหลุม คลุกเคล้ากับหน้าดินรองก้นหลุมปลูก
ถ้ามีการไว้หน่อ (ratoon) เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปอีก 1-2 รุ่น ควรรองก้นหลุมด้วย หินฟอสเฟต อัตรา
100-200 กรัม/หลุม
- ระยะปลูก (1.5-1.75) x2 เมตร เป็นการปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงครั้งเดียว แล้วรื้อ
ปลูกใหม่ 2x2 เมตร เป็นการปลูกสำหรับไว้ตอหรือหน่อ (ratoon) เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตของหน่อ
(ratoon) อีก 1-2 รุ่น
- การปลูก วางหน่อพันธุ์ที่หลุมปลูกให้ลึก 25-30 เซนติเมตร โดยจัดวางหน่อพันธุ์ให้ด้านที่ติด
กับต้นแม่อยู่ในทิศทางเดียวกัน กลบดินลงหลุมปลูกและกดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

การพรวนดิน
ภายหลังปลูกกล้วยไข่ประมาณ 1 เดือน ควรรีบทำการพลิกดินให้ทั่วทั้งแปลงปลูก เพื่อให้ดินเก็บ
ความชื้นจากน้ำฝนไว้ให้มากที่สุด และเป็นการกำจัดวัชพืชไปด้วย ขณะที่รากกล้วยยังขยายไปไม่มากนัก
การกำจัดวัชพืช
ควรกำจัดวัชพืชปีละ 3 ครั้ง ครั้งแรกพร้อม ๆ กับการพลิกดิน ส่วนครั้งที่ 2 และ 3 ให้พิจารณา
จากปริมาณวัชพืช แต่จะทำก่อนที่ต้นกล้วยตกเครือ
การให้ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ครั้ง เช่น ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก่อนปลูกอัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อหลุม ใส่ปุ๋ยเคมี
4 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 และ 2 เป็นระยะทีก่ ล้วยมีการเจริญเติบโตทางลำต้น ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 20-10-10 หรือ 15-15-15
อัตรา 125-250 กรัมต่อต้นต่อครั้ง หลังจากปลูก 1 และ 3 เดือน การให้ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 3 และ 4 จะให้ปุ๋ยเคมี
ภายหลังจากปลูก 5 และ 7 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่กล้วยใกล้จะให้ผลผลิต จะให้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-24,
13-13-21 หรือ 14-14-21 อัตรา 125-250 กรัมต่อต้นต่อครั้ง
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วิ ธี ก ารใส่ ปุ๋ ย เคมี โรยห่ า งจากต้ น ประมาณ 30 เซนติ เ มตร หรื อ ใส่ ล งในหลุ ม ลึ ก ประมาณ
10 เซนติเมตร 4 ด้าน แล้วพรวนดินกลบ
การให้น้ำ
ในฤดูฝน เมื่อฝนทิ้งช่วง เมื่อสังเกตหน้าดินแห้งและเริ่มแตก ควรรีบให้น้ำ
ในฤดูแล้งเริ่มให้น้ำตั้งแต่หมดฝน ประมาณปลายเดือนมกราคม-พฤษภาคม
วิธีการให้น้ำ
ใช้วิธีปล่อยให้น้ำไหลเข้าไปในแปลงย่อยเป็นแปลง ๆ เมื่อดินมีความชุ่มชื้นดีแล้ว จึงให้แปลงอื่น
ต่อไป

เทคนิคที่ควรทราบ

การพูนโคน
โดยการโกยดินเข้าสุมโคนกล้วย ช่วยลดปัญหาการโค่นล้มของต้นกล้วยเมื่อมีลมแรง โดยเฉพาะ
ต้นตอที่เกิดขึ้นระยะหลังโคนจะลอยขึ้นทำให้กล้วยโค่นล้มลงได้ง่าย
การแต่งหน่อ
เครื่องมือที่ใช้ในการแต่งหน่อ คือ มีดยาวปลายขอ ชาวบ้านเรียกว่า มีดขอ การแต่งหน่อทุกครั้ง
โดยเฉือนเฉียงตัดขวางลำต้นเอียงทำมุม 45 องศากับลำต้น โดยครั้งแรกเฉือนให้รอบเฉือนด้านล่างอยู่สูง
จากโคนต้นประมาณ 4-5 นิว้ หลังจากนัน้ อีกประมาณ 20-30 วัน จึงเฉือนหน่อครัง้ ที่ 2 ให้รอบเฉือนครัง้ ใหม่
อยูท่ ศิ ทางตรงข้ามกับรอยเฉือนครัง้ ก่อนและให้รอยเฉือนมุมล่างสุดครัง้ ใหม่อยูส่ งู จากรอยเฉือนมุมบนครัง้ ก่อน
4-5 นิ้ว แต่งหน่อเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงเวลาที่เหมาะสม ก็จะปล่อยหน่อให้เจริญเติบโตเป็นกล้วยตอ
ต่อไป หรืออาจขุดหน่อไว้ สำหรับปลูกใหม่หรือขายก็ตาม
การตัดแต่งและการไว้ใบ
การไว้ใบกล้วยไข่ในระยะต่าง ๆ มีผลอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโต การปฏิบัติดูแลรักษาปัญหาโรค
และแมลง ตลอดจนผลผลิต และคุณภาพผล
ในช่วงแรกระยะการเจริญเติบโต ควรไว้จำนวน 12 ใบ ถ้ามากกว่านี้ จะมีปัญหาทำให้การปฏิบัติ
ดูแลรักษาทำได้ยากลำบาก โรคแมลงจะมากขึ้นเกิดการแย่งแสงแดด ลำต้นจะสูงบอบบางไม่แข็งแรง เกิด
การหักล้มได้ง่าย ในทางตรงข้ามถ้าจำนวนใบ มีน้อยเกินไปจะทำให้การเจริญเติบโตไม่ดี ลำต้นไม่สมบูรณ์
ดินสูญเสียความชื้นได้เร็ว ปัญหาวัชพืชจะมากขึ้นภายหลัง
กล้วยตกเครือแล้ว ควรตัดแต่งใบออก เหลือไว้เพียงต้นละ 9 ใบก็พอ ถ้าเหลือใบไว้มากจะทำให้
ต้นกล้วยรับน้ำหนักมาก จะทำให้เกิดการหักล้มได้ง่าย ระยะกล้วยมีน้ำหนักเครือมากขึ้น และถ้าหากตัดแต่ง
ใบออกมากเกินไป เหลือจำนวนใบไว้น้อย จะทำให้บริเวณคอเครือและผลกล้วยถูกแสงแดดเผา เป็นเหตุให้
กล้วยหักพับบริเวณคอเครือก่อนเก็บเกี่ยว และผลเสียหายไม่สามารถนำไปขายได้

22

การค้ำเครือ
เมื่อกล้วยตกเครือจะมีน้ำหนักมาก จึงควรป้องกันลำต้นหักล้ม ซึ่งกระทำได้โดยการปักหลัก ผูกยึด
ติดกับลำต้น
การปักหลักต้องปักลงไปในดินให้แน่นทิศทางตรงข้ามกับเครือกล้วยให้แนบชิดกับลำต้นกล้วยมากทีส่ ดุ
เท่าที่จะทำได้ ผูกยึดลำต้นกล้วยให้ตรึงกับไม้หลักสัก 3 ช่วง ดังนี้ คือ บริเวณช่วงโคนต้น กลางต้น และ
คอเครือ โดยใช้ปอกล้วยหรือปอฟางก็ได้ ถ้าใช้ไม้รวกสำหรับค้ำเครือควรจะนำไปแช่น้ำ 15-20 วัน เสียก่อน
แล้วนำมาตากแดดให้แห้งจึงค่อยนำไปใช้
การตัดปลี
กล้ ว ยไข่ ที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตและสมบู ร ณ์ หลั ง จากปลู ก 7-8 เดื อ น ก็ จ ะแทงปลี แต่ ถ้ า
การเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ไม่ดี การแทงปลีกจ็ ะช้าออกไปอีก ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ แทงปลีจนถึงปลีคล้อยตัว
ลงมาสุดจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน หลังจากนัน้ ปลีจะบาน ระยะเวลาตัง้ แต่ปลีเริม่ บานหวีแรกจนสุด หวีสดุ ท้าย
จะใช้เวลาอีกประมาณ 7 วัน รวมระยะเวลาตั้งแต่ออกปลี จนสามารถตัดปลีทิ้งประมาณ 15 วัน ทั้งนี้
ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นกล้วยและช่วงฤดูที่กล้วยตกปลี

การเก็บเกี่ยว

ปกติหลังจากตัดปลีแล้วประมาณ 45 วัน เป็นเวลาทีเ่ หมาะสมในการเก็บเกีย่ ว ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้
ผลกล้วยอาจแตก และสุกคาต้น หรือที่ชาวสวนเรียกว่ากล้วยสุกลม รสชาติไม่อร่อย สีและผิวกระด้าง
ไม่นวลสวยเหมือนที่นำไปบ่ม
กล้วยไข่ที่ตกเครือในช่วงฤดูหนาว ซึ่งผลจะแก่ช้า มีผลทำให้อายุการเก็บเกี่ยวต้องยาวนานออกไป
ถึง 50-55 วัน หลังตัดปลี
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การปลูกปูเล่เพื่อการค้า
ปู เ ล่ เป็ น พื ช ตระกู ล กะหล่ ำ ที่ ป ลู ก กั น มากทางภาคใต้ ข องประเทศไทยมานานแล้ ว นิ ย มปลู ก
ในกระถางหรือภาชนะอืน่ ๆ มีอายุยนื ไม่ตำ่ กว่า 2 ปี ซึง่ ต่างจากผักทัว่ ไป มีลกั ษณะเด่น คือ มีแขนงขึน้ ตามลำต้น
สามารถนำไปชำปลูกขยายพันธุต์ อ่ ไปได้ และเนือ่ งจากปูเล่เป็นพืชทีส่ ามารถปลูกเป็นไม้กระถางได้ จึงสามารถ
ควบคุมการใช้สารเคมีเพื่อเป็นผักปลอดสารพิษที่บริโภคได้อย่างปลอดภัย หากมีการบำรุงรักษาที่ดีจะทำให้
ปูเล่เป็นทั้งพืชที่ใช้บริโภค และเป็นไม้ประดับเพื่อตกแต่งบ้านได้

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

1. พันธุ์ปูเล่
2. สถานที่ หรือแปลงดินสำหรับการเพาะปลูกแต่ถ้าปลูกในกระถางจะเหมาะกว่า
3. ดินที่มีปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักผสมกับดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ดินที่มีปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักผสมกับดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี
2. กดดินรอบโคนให้แน่น รดน้ำให้ชุ่มวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น วางไว้ที่แจ้ง เนื่องจากปูเล่เป็นพืช
ที่ชอบแดด
3. เติมดินผสม เพื่อกลบโคนต้นเป็นระยะทุก 2 อาทิตย์ การป้องกัน กำจัด ถ้าพบแมลงศัตรูพืช
ให้ใช้มือทำลายก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี

ผลผลิต

การเก็บ การนำใบไปบริโภค เมื่อต้นปูเล่มีอายุประมาณ 2 เดือนขึ้นไป ผู้ปลูกสามารถเก็บผักปูเล่ได้
โดยเด็ดใบล่างขึ้นไปเรื่อยๆ ควรเหลือใบบนไว้กับต้นบ้างเพื่อให้ใบส่วนที่เหลือสามารถสังเคราะห์แสง
เพื่อการเจริญเติบโต

ตลาด และผลตอบแทน

ต้นปูเล่ นอกจากจะใช้เป็นอาหารแล้ว ด้วยลักษณะและรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจึงทำให้
ต้นปูเล่สามารถเป็นต้นไม้ประดับไว้ตามบ้านได้เช่นกัน ตลาดในปัจจุบันปูเล่นับว่าเป็นพืชชนิดใหม่ที่ปลอดภัย
จากสารพิษ และสามารถปลูกเองได้ในครัวเรือน ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีผู้ปลูกเพื่อตัดใบในเชิงการค้า นับว่าเป็น
ตลาดใหม่ของผักปลอดสารพิษ สามารถทำการตกลงด้านการตลาดล่วงหน้ากับซูเปอร์มาร์เก็ตและจัดการ
ให้มภี าชนะบรรจุให้เหมาะสมกับสภาพของผลผลิต รวมถึงการกำหนดราคาในการขายได้จากผูผ้ ลิต ทัง้ นี้ ต้นทุน
และผลตอบแทนขึ้นกับปริมาณการผลิต และความต้องการของตลาด
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การปลูกกระชายดำ
กระชายดำเป็นพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเขตร้อนบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ พบได้
ตามบริเวณป่าดิบร้อนชื้น แหล่งปลูกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปคือ เขตปลูกอำเภอนาแห้ว
อำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปัจจุบนั ปลูกมากในเขตจังหวัดเลย เป็นพืชทีท่ ำรายได้ให้กบั ผูป้ ลูก
สูงมากจึงมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังแหล่งอื่นๆ เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เช่นเดียวกับขิงและขมิ้น
มีชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia parviflora

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

กระชายดำแตกต่างจากกระชายทั่วไป (ที่ใช้เป็นเครื่องแกง) คือ กระชายทั่วไปใช้ส่วนที่เป็น
ราก(tuber) ซึ่ ง งอกออกมาจากเหง้ า (ลำต้ น ที่ อ ยู่ ใ ต้ ดิ น ) มี ก าบใบและใบซ้ อ นโผล่ ขึ้ น อยู่ เ หนื อ ดิ น
ส่ ว นกระชายดำมี ล ำต้ น อยู่ ใ ต้ ดิ น (rhizome) หรื อ ที่ เรี ย กกั น ทั่ ว ไปว่ า หั ว ลั ก ษณะคล้ า ยขิ ง หรื อ ขมิ้ น
แต่มีขนาดเล็กกว่า
ใบใหญ่ แ ละมี สี เขี ย วเข้ ม กว่ า กระชายทั่ ว ไป ขนาดใบกว้ า งประมาณ 7-15 เซนติ เ มตร
ยาว 30-35 เซนติเมตร ใบมีกลิ่นหอม ประกอบด้วยกาบใบมีสีแดงจางๆ และหนาอวบ กำเนิดมาจากหัว
ที่อยู่ใต้ดิน ลำต้นมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร
ดอกออกจากยอด ช่อละหนึ่งดอก มีใบเลี้ยง ดอกมีสีชมพูอ่อน ๆ ริมปากดอกสีขาว เส้าเกสรสีม่วง
เกสรสีเหลือง กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกันมีลักษณะเป็นรูปท่อ มีขน โคนเชื่อมติดกันเป็นช่อยาว เกสรตัวผู้
จะเหมือนกับกลีบดอก อับเรณูอยู่ใกล้ปลายท่อ เกสรตัวเมียมีขนาดยาวเล็ก ยอดของมันเป็นรูปปากแตร
เกลี้ยงไม่มีขน
หัวมีสีเข้มแตกต่างกัน ตั้งแต่สีม่วงจาง ม่วงเข้ม และดำสนิท (ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ความแตกต่าง
ของสีขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม อายุ หรือพันธุกรรม) สีของหัวเมื่อนำไปดองสุราจะถูกฟอกออกมา

พันธุ์

ในปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมและจำแนกพันธุ์อย่างเป็นทางการ แต่หากจำแนกตามลักษณะของสี
ของเนื้อหัว พอจะแยกได้ 3 สายพันธุ์ คือ
- สายพันธุ์ที่มีเนื้อหัวสีดำ
- สีม่วงเข้ม
- สีม่วงอ่อนหรือสีน้ำตาล
ส่วนใหญ่แล้ว จะพบกระชายที่มีสีม่วงเข้มและสีม่วงอ่อน ส่วนกระชายที่มีสีดำสนิทจะมีลักษณะ
หัวค่อนข้างเล็ก ชาวเขาเรียกว่า กระชายลิง ซึ่งมีไม่มากนักจัดว่าเป็นกระชายที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการ
ของตลาด
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แหล่งปลูกที่เหมาะสม

เนื่องจากกระชายดำเป็นพืชดั้งเดิมของชาวเขา จึงเชื่อกันว่ากระชายดำที่ดี มีคุณภาพ จะต้องปลูก
บนพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-700 เมตร เจริญเติบโตและลงหัวได้ดีในดินร่วนทราย มีการ
ระบายน้ำดี ไม่ชอบน้ำขัง ไม่ชอบแดดจัด ชอบแดดร่มรำไร เกษตรกรจึงนิยมปลูกกระชายดำระหว่าง
แถวไม้ยืนต้น แต่ก็ยังไม่มีข้อมูล ยืนยันว่าปลูกกลางแจ้งกับปลูกในที่ร่มรำไรมีผลแตกต่างกันอย่างไร ทั้งใน
ด้านคุณภาพและการเจริญเติบโต

การปลูก

การเตรียมพันธุ์ปลูก
โดยการใช้หัวแก่จัดมีอายุประมาณ 11-12 เดือน ปราศจากเชื้อโรค เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น
นานประมาณ 1-3 เดือน ก่อนเก็บรักษาควรจุม่ หัวพันธุใ์ นสารป้องกันกำจัดเชือ้ รา โดยใช้ไดโฟลาแทน 80 หรือ
แมนเซ็ ท ดี ผสมน้ ำ อั ต รา 2-4 ช้ อ นแกง/น้ ำ 20 ลิ ต ร (1 ปี๊ บ ) ในพื้ น ที่ 1 ไร่ จ ะใช้ หั ว พั น ธุ์ ป ระมาณ
200-250 กิโลกรัม ขึ้นกับระยะปลูก และขนาดของหัวด้วย
การเลือกหัวพันธุ์
ควรจะใช้พันธุ์ที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากในน้ำหนักที่เท่ากันกับหัวขนาดใหญ่ หัวขนาดเล็กจะปลูกได้
มากกว่าและควรเลือกหัวพันธุ์ที่มีสีดำหรือม่วงเข้ม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
ฤดูปลูก
เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม-มกราคม กระชายดำ
จะมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 8-9 เดือน
การเตรียมดิน
ก่อนทีจ่ ะมีการไถเตรียมดิน ควรหว่านปูนขาวในอัตรา 100-150 กิโลกรัมต่อไร่ เพือ่ ฆ่าเชือ้ โรคทีอ่ ยู่
ในดิน หลังจากนัน้ จึงไถกลบปูนขาวทิง้ ไว้ประมาณ 10-15 วัน เนือ่ งจากเป็นดินร่วนปนทราย เกษตรกรอาจไถ
เพียงครั้งเดียว ก่อนปลูกควรยกเป็นแปลง (ไม่ต้องสูงนัก) ความกว้างของแปลง 1.50-2.0 เมตร ความยาว
ไม่จำกัด
วิธีการปลูก
ใช้หัวพันธุ์ที่เตรียมไว้แล้วแยกหัวโดยหักออกเป็นข้อๆ ตามรอยต่อระหว่างหัว ฝังกลบดินให้มิดแต่
ไม่ลึกนัก โดยใช้ระยะปลูกระหว่างแถว X ระหว่างหลุม 0.20 X 0.25 เมตร หรือ 0.25 X 0.30 เมตร
ปลูกเสร็จแล้วใช้แกลบหว่านกลบบางๆ อีกชั้นหนึ่ง

การดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ย
ใช้ปยุ๋ คอกมูลไก่ผสมแกลบรองพืน้ ร่วมกับปุย๋ เคมีสตู ร 15-15-15 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ หากดิน
มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว อาจใช้แกลบที่ได้จากการรองพื้นเล้าไก่ก็เป็นการเพียงพอ โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี
การกำจัดวัชพืช
วัชพืชในไร่กระชายไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เนื่องจากกระชายมีระยะปลูกถี่ใบ สามารถคลุมดิน
ป้องกันการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ดี หากมีความจำเป็นต้องกำจัดวัชพืชออกให้หมดจากแปลง
การเก็บเกี่ยว
อายุเก็บเกี่ยวของกระชายดำ ประมาณ 8-9 เดือน ซึ่งจะเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม-มกราคม
ในช่วงนี้ สังเกตดูใบจะเริ่มแก่มีสีเหลืองและแห้งตายลงในที่สุด
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การเก็บเกี่ยวเร็วก่อนกำหนด จะมีผลต่อคุณภาพโดยเฉพาะของหัวจะไม่เข้ม ซึ่งเป็นกระชายดำที่
ตลาดต้องการ (แต่อย่างไรก็ตามอายุการเก็บเกี่ยว จะมีผลต่อสีของหัวกระชายมากน้อยเพียงใดยังไม่มี
รายงานอย่างเป็นทางการ)
การขุดหัวกระชาย
ถ้ายกเป็นแปลงตอนปลูก จะเก็บเกี่ยวได้ง่าย โดยใช้จอบหรือเสียม ขุดหัวขึ้นมาแล้วเคาะดินให้
หลุ ด ออกจากหัวและราก เกษตรกรนิยมนำหัว กระชายที่ขุดได้ใส่ถุง แล้ว นำไปทำความสะอาดที่บ้าน
โดยการปลิดราก ออกจากหัวให้หมดให้เหลือแต่หวั ล้วนๆ (ส่วนรากหรือนมกระชายทีป่ ลิดออกจากหัวสามารถ
นำไปจำหน่ายให้พ่อค้าได้)

ผลผลิต

โดยเฉลี่ยหัวพันธุ์ 1 กิโลกรัม สามารถให้ผลผลิตได้ 5-8 กิโลกรัม ดังนั้น 1 ไร่ จะได้ผลผลิต
ประมาณ 1,000-2,000 กิโลกรัม

สรรพคุณทางยา

ในปั จ จุ บั น กระชายดำจั ด ว่ า เป็ น พื ช สมุ น ไพรที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งกว้ า งขวาง ทั้ ง ผู้ บ ริ โ ภค
และวงการแพทย์ แ ผนไทย เพราะเชื่ อ ว่ า มี ส รรพคุ ณ ทางยา ถึ ง แม้ ว่ า ยั ง ไม่ มี ร ายงานทางการแพทย์
อย่างเป็นทางการ แต่จากประสบการณ์ของผูใ้ ช้กระชาย มีรายงานว่าใช้เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุง หัวใจ แก้ใจสัน่
แก้บิด แก้ปวดข้อ แก้ลมวิงเวียน แน่นหน้าอก แก้แผลในปาก ทำให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ผิวพรรณผุดผ่อง
สดใส ขับปัสสาวะ แก้โรคกระเพาะ และปวดท้อง เป็นต้น แต่ที่กล่าวกันมาก คือ บำรุงกำหนัด จึงได้ฉายาว่า
โสมไทย (โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง, 2539)

การแปรรูป

ในปัจจุบันนอกจากใช้กระชายดำเพื่อประกอบเป็นตัวยาโดยตรงแล้ว ยังนำไปบดเป็นผงบรรจุซอง
ชงน้ ำ ร้ อ นดื่ ม บำรุ ง สุ ข ภาพ ใช้ ด องดื่ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความกระชุ่ ม กระชวย ทำลู ก อมและที่ นิ ย มมากที่ สุ ด
ในปัจจุบัน คือ ทำไวน์กระชายดำ

กระชายดำแบบหัวสด

การรับประทาน : ใช้รากเหง้า(หัวสด) ประมาณ 4-5 ขีด ต่อสุราขาว 1 ขวด ดองสุราขาว ดื่มก่อน
รับประทานอาหารเย็น ปริมาณ 30 ซีซี. ผู้ที่ดื่มสุราไม่ได้ ให้ฝานเป็นแว่นบางๆ แช่น้ำร้อนดื่มทุกวัน
หรือจะดองกับน้ำผึ้งก็ได้ ในอัตราส่วน 1:1

กระชายดำหัวแห้ง

กรรมวิธีการผลิต : การทำกระชายดำแบบฝานเป็นแว่นอบแห้ง โดยการนำหัวสดของกระชายดำไปล้าง
ทำความสะอาด นำมาฝานเป็นแว่น แล้วนำเข้าตู้อบ อบให้แห้งที่อุณหภูมิสูงจนแห้งได้ที่แล้วจึงนำมาเก็บไว้
ในที่แห้งและเย็น ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้เก็บรักษากระชายดำได้นาน การรับประทาน : หากไม่ใช่คอเหล้าที่
มักนิยมนำไปดองกับเหล้าขาว ก็มักหั่นเป็นชิ้น นำไปตากแห้งแล้วมาต้มกับน้ำรับประทาน บางตำราบอกให้
นำหัวกระชายดำหั่นตากแห้งสดไปดองกับน้ำผึ้งแท้ 7 วัน นำมาดื่มก่อนนอน อาจจะนำมาปั้นเป็นลูกกลอน
ก็ได้

รายละเอียดวิธีใช้ :

- หัวแห้ง ประมาณ 15 กรัม (1 กล่อง) ดองกับเหล้าขาว 1 แบน ผสมน้ำผึ้งเพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
ได้ตามชอบใจ ดื่มก่อนนอนวันละ 30 ซีซี. ( 1 เป็ก)
- หัวแห้ง ดองกับน้ำผึ้งแท้ในอัตราส่วน 1:1
- หัวแห้ง บดเป็นผงละเอียดผสมน้ำผึ้ง พริกไทยป่น กระเทียมผง บอระเพ็ดผง ในอัตราส่วน
10 : 5 : 2 : 1 : 0.5
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กระชายดำแบบชาชง

กรรมวิธีการผลิต : นำหัวกระชายดำที่ฝานเป็นแว่น อบให้แห้ง แล้วนำมาบดให้ละเอียด แล้วจึงบรรจุซอง
กระชายดำแบบชาชง จะไม่มีส่วนผสมอื่นอีก จะมีแต่กระชายดำแท้ 100% เท่านั้น
วิธีใช้ :
- กระชายดำ 1 ซอง ชงน้ำร้อน 1 แก้ว (ประมาณ 120 ซีซี.)
ข้อแนะนำ :
- หากต้องการรสชาติที่ดีขึ้น สามารถแต่งรสด้วยน้ำตาล หรือน้ำผึ้งตามชอบใจ

ลูกอมกระชายดำ

ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นจั ง หวั ด เลย ร่ ว มกั บ กลุ่ ม โซนศรี ส องรั ก ได้ จั ด ทำผลิ ต ภั ณ ฑ์
ลูกอมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ นาแห้ว
จังหวัดเลย
ส่วนประกอบ :
1. กระชายดำ
2. นมสด
3. เนยอย่างดี
4. น้ำตาลทราย
5. แบะแซ

ไวน์กระชายดำ

ตามความหมายในภาษาอังกฤษนั้น ไวน์ (wine) หมายถึง "เหล้าองุ่น" เท่านั้น ตามกระแสนิยม
สำหรับคนไทยนั้น คำว่า "ไวน์" หมายถึง ผลไม้ หรือสมุนไพรที่นำมาหมักแล้วได้แอลกอฮอล์ ไม่เกิน 15 ดีกรี
ซึ่งกรรมวิธีผลิตก็ทำเช่นเดียวกับไวน์ในต่างประเทศ แต่ในกฎหมายไทยตามพระราชบัญญัติสุราฯ นั้นเรียกว่า
"สุราแช่" ดังนั้น อนุโลมที่จะเรียกผลไม้หรือสมุนไพรที่นำมาหมักว่า "ไวน์" และต่อท้ายด้วยชื่อผลไม้หรือ
สมุนไพรที่นำมาทำเป็นวัตถุดิบนั้น เช่น ไวน์สับปะรด ไวน์ลูกยอ ไวน์ลูกหม่อน เพราะไม่สามารถที่หาคำใด
มาเรียกได้เหมาะสม และเข้าใจได้ง่าย
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การผลิตพริกสด
พริก เป็นผักที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยเป็นอย่างมาก คนไทยนิยมใช้พริกในการ
ประกอบอาหารประจำวั น เพราะพริ ก สามารถใช้ เ ป็ น ทั้ ง พื ช ผั ก และเครื่ อ งปรุ ง แต่ ง รส นอกจากนี้
ยังมีประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แ์ ปรรูปเครือ่ งปรุงแต่งรส อาทิ พริกแห้ง พริกป่น พริกแกง น้ำพริกเผา
ซอสพริ ก และที่ ส ำคั ญ พริ ก เป็ น พื ช ผั ก เพื่ อ การส่ ง ออกที่ ส ำคั ญ โดยสามารถนำเงิ น เข้ า ประเทศ
ปีละหลายล้านบาท ทัง้ ในรูปพริกสด พริกแห้ง และผลิตภัณฑ์แ์ ปรรูป พริกจึงนับเป็นพืชผักทีส่ ามารถทำรายได้
ให้กับผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี
พันธุ์พริกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทผลเรียวยาวเล็กถึงปานกลาง อาทิ พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกเหลือง
ประเภทผลเป็นรูประฆัง และเผ็ดน้อย หรือไม่เผ็ดเลยได้แก่ พริกยักษ์หรือพริกหวาน

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

พื้นที่ปลูกพริกควรเป็นที่โล่งแจ้งได้รับแสงตลอดวัน ไม่ควรเป็นที่ลุ่มๆ ดอนๆ หรือที่สูง ดินแห้งและ
พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วไม่ควรเป็นที่ที่เ คยปลูก พริก ติดต่อกันหลายปี เพราะอาจเป็นที่ส ะสมโรคแมลงได้ แต่ถ้า
จำเป็ น ต้ อ งปลู ก ซ้ ำ ที่ เ ดิ ม ควรปลู ก พื ช ตระกู ล ถั่ ว หมุ น เวี ย น พริ ก สามารถเติ บ โตได้ ใ นดิ น แทบทุ ก ชนิ ด
โดยเฉพาะดิ น ร่ ว นปนทรายที่ มี อิ น ทรี ย์ วั ต ถุ สู ง มี ก ารระบายน้ ำ ดี สามารถเก็ บ ความชื้ น ได้ พ อเหมาะ
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) อยู่ระหว่าง 6.0-6.8 โดยทั่วไปพริกเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) การเตรียมแปลงเพาะ แปลงเพาะควรกว้าง 1 เมตร ส่วนความยาวขึ้นกับความต้องการ และ
ความสะดวก ในการดูแลรักษาควรขุดพลิกดินลึก 8-10 นิ้ว ตากแดดทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน จึงย่อยดิน
ให้ละเอียด ใส่ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ 4-5 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร พรวนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีกับดิน
เกลี่ยหน้าดินให้เรียบ สำหรับการเพาะในกระบะ ใช้ดินร่วนซุยผสมปุ๋ยคอกที่แห้งและละเอียด ในอัตรา 2 : 1
ถ้ามีแกลบเผาสีดำให้นำมาผสมอีก 1 ส่วน จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วรดน้ำตากทิ้งไว้ 1 สัปดาห์
จึงทำการเพาะเมล็ด
2) การเพาะกล้า การปลูก ส่วนมากเพาะกล้าก่อนปลูก แล้วจึงย้ายไปปลูกในแปลง หรืออาจ
ย้ า ยกล้ า เมื่ อ มี ใ บจริ ง 2-3 ใบ ลงในถุ ง พลาสติ ก ขนาด 4x6 นิ้ ว ก่ อ น เมื่ อ กล้ า อายุ ป ระมาณ 20 วั น
หลังจากย้ายลงถุงพลาสติก (หรือสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ) จึงย้ายปลูกลงแปลง ถ้าความงอก 90%
และต้ อ งการปลู ก ในพื้ น ที่ 1 ไร่ จำนวนต้ น ประมาณ 3,200 ต้ น จะต้ อ งใช้ เ มล็ ด พั น ธุ์ 50-100 กรั ม
โรยเป็ น แถวในแปลงเพาะที่ ท ำรอยเป็ น ร่ อ งตื้ น ๆ ลึ ก 0.50 เซนติ เ มตร แถวควรจะขวางความยาว
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ของแปลง การเพาะกล้าเพือ่ ย้ายลงแปลงปลูกโดยตรง ควรมีระยะห่างมากขึน้ ประมาณ 8–10 เซนติเมตร หลังจาก
โรยเมล็ดแล้วโรยดินกลบเมล็ดให้ดินเสมอหน้าดิน คลุมด้วยฟางใหม่บางๆ กำจัดเชื้อราและแมลงด้วย
สารสกัดจากธรรมชาติ รดน้ำแปลงเพาะวันละ 1–2 ครัง้ (เช้า–เย็น) กรณียา้ ยกล้าลงถุงพลาสติก ดินทีใ่ ส่ลงถุง
ใช้ส่วนผสมของดินเช่นเดียวกับการเตรียมกระบะเพาะ
3) การเตรียมแปลงเพาะปลูก ควรเตรียมแปลงปลูกตั้งแต่เริ่มเพาะกล้า โดยครั้งแรกไถตากดินไว้
1–2 สั ป ดาห์ แล้ ว จึ ง ทำการไถพรวนดิ น เก็ บ ซากวั ช พื ช ที่ ไ ม่ ต าย และสลายตั ว ยากออกจากดิ น ทิ้ ง ไว้
อีก 1–2 สัปดาห์ ถ้าดินมีความเป็นกรดมาก (pH ต่ำ) ก็ปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้สูงขึ้นมาอยู่ระหว่าง
6.0-6.8 โดยใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือ ประมาณไม่เกินไร่ละ 300 กิโลกรัม
4) การปลูกและระยะปลูก การย้ายกล้าจากแปลงเพาะไปปลูก ควรทำเมื่ออายุกล้า 30-40 วัน
หรื อสู ง ประมาณ 12 เซนติเ มตร ก่อนถอนกล้าควรรดน้ำแปลงเพาะกล้าให้ชุ่มก่อน แล้ว ใช้เสียมแซะ
ด้านข้างๆ แถว หลังปลูกควรมีวัสดุช่วยคลุมกล้า อาทิ กรวยหรือใบไม้ 3–4 วัน จะทำให้กล้าตั้งตัวได้เร็วขึ้น
ถ้าไม่มีวัสดุคลุมกล้าควรตัดยอดที่มีใบอ่อนออก ส่วนการย้ายกล้าจากถุงพลาสติกลงแปลงปลูก ควรระวัง
เวลาฉีกถุงพลาสติกออก อย่าให้ดนิ แตก และปลูกให้ลกึ กว่าระดับเดิมทีอ่ ยูใ่ นถุงเล็ก การปลูกทัง้ 2 วิธี หลังจาก
ปลูกเสร็จให้รดน้ำตามทันทีจะทำให้กล้าตั้งตัวเร็ว และมีอัตราการรอดสูง หลุมที่ปลูกควรลึก 1 หน้าจอบ
(ขนาด 30x30x30 เซนติเมตร ) อาจปลูกเป็นแถวคู่ หรือแถวเดี่ยว
แถวคู่ ใช้ระยะห่างระหว่างแถวคู่ 120 เซนติเมตร ระหว่างแถว 80 เซนติเมตร และระหว่างต้น
50 เซนติเมตร
แถวเดี่ ย ว ใช้ ร ะยะห่ า งระหว่ า งแถว 100 เซนติ เ มตร ระหว่ า งต้ น 50 เซนติ เ มตร ทั้ ง 2 วิ ธี
ใน 1 ไร่จะปลูกได้ 3,200 ตัน ก่อนย้ายปลูกควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 2 ตันต่อไร่
5) การดูแลรักษา
5.1 หลังจากการปลูก ควรให้น้ำทุกวันในระยะ 1 เดือนแรก เมื่อลำต้นเริ่มแตกกิ่งก้าน
จึงค่อยงดการให้นำ้ ได้บา้ ง โดยสังเกตความชืน้ ของดิน
5.2 หลังจากพริกตั้งตัวแล้ว หรืออายุ 15-20 วัน หลังปลูกควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์
ตามความเหมาะสม โดยโรยรอบต้นแล้วพรวนดินกลบพร้อมทั้งกำจัดวัชพืชทุกๆ 20 วัน
5.3 หลังปลูกให้ดแู ลและกำจัดแมลงศัตรูพชื ประเภทเพลีย้ ไฟ ไรขาว และเชือ้ รา อย่างน้อย
อาทิตย์ละครั้ง

ผลผลิต

หลังจากปลูกลงแปลงแล้ว 90 วัน พริกจะเริ่มแก่เป็นสีแดง และเริ่มเก็บผลผลิตรุ่นแรกเมื่ออายุ
ประมาณ 100 วัน และเก็บต่อไปเรือ่ ยๆ 15 วันต่อครัง้ โดยเฉลีย่ จะได้พริกสดครัง้ ละ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าดูแล
รักษาดี และให้น้ำเพียงพอ พริกจะมีอายุเก็บเกี่ยวได้นานถึง 8 เดือน

ตลาด และผลตอบแทน

ถ้าวันใดพริกสดเข้าสู่ตลาดมากจนไม่สามารถระบายออกให้หมดในวันนั้นได้ ราคาพริกสดจะต่ำ
โดยมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 6–15 บาท สำหรับพริกแห้งราคากิโลกรัมละ 25–30 บาท เพราะพริกแห้ง
สามารถเก็บรักษาได้นาน พริกแห้งผลเล็กเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ การระบายสินค้าจึงคล่องตัวกว่าพริกแห้งผลใหญ่ สำหรับตลาดต่างประเทศพบว่า มีการ
ส่งออกทั้งในรูปแบบพริกสดและพริกแห้ง พริกสดที่ส่งออก ได้แก่ พริกใหญ่ชนิดชี้ฟ้าและพริกเล็กชนิดขี้หนู
ส่วนพริกแห้งจะเป็นพริกป่นชนิดเผ็ดน้อยถึงปานกลางและพริกแห้งผลใหญ่สีแดงเข้ม
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การทำก้อนเชื้อเห็ด
และเปิดดอก
ปัจจุบนั การเพาะเห็ดเป็นทีน่ ยิ มอย่างกว้างขวาง เพราะได้ผลผลิตเร็วและมีตลาดรองรับ การเพาะเห็ด
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงนัก แต่สร้างรายได้ให้เป็นที่น่าพอใจ
สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองได้ การซื้อเชื้อเห็ดคุณภาพดี ไม่มีจุลินทรีย์อื่นปนเปื้อน ให้ผลผลิต
สูง และได้กำไรดีนั้นเป็นหน้าที่ของผู้เพาะเห็ดที่ต้องจำเองว่าบริษัทหรือห้างร้านใดที่ผลิตเห็ดคุณภาพดี แต่
บางครั้งเชื้อเห็ดจากร้านเดียวกันคุณภาพกลับไม่สม่ำเสมอก็มี ปัญหาเช่นนี้ทำให้ผู้เพาะดอกเห็ดขายหันมา
สนใจที่จะผลิตเชื้อเห็ดเอง แม้จะลงทุนสูงกว่าการซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาเปิดดอก หากแต่เหมาะสำหรับผู้ที่
ต้องการยึดการเพาะเห็ดเป็นอาชีพ ซึ่งต้องทำการสำรวจตลาดและค้นคว้าข้อมูลในการผลิตมาให้ดีเสียก่อน
เห็ดมีหลายชนิดอาทิ เห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เป็นต้น

ปัจจัยจำเป็น

1) วัสดุเพาะ โดยทั่วไปจะใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร อาทิ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ขี้เลื่อยไม้อ่อน
ฟางข้าว ชานอ้อย ฯลฯ
2) ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 6.75x12.5 นิว้ หรือ ขนาด 8x12 นิว้
3) คอขวดพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว
4) สำลี
5) ยางรัด
6) หม้อนึ่งเชื้อ
7) โรงเรือนบ่มเส้นใย
8) โรงเรือนเปิดดอก

สูตรอาหารก้อนเชื้อเห็ด

ขี้เลื่อยยางพาราแห้ง (ไม่ต้องหมัก)
100
รำละเอียด
5
ปูนขาว
1
ยิปซัม
2
ดีเกลือ
0.2
(ปรับความชื้นในวัสดุเพาะประมาณ 60-65%)

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

31

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) นำส่วนผสมข้างต้นผสมให้เข้ากันด้วยมือหรือเครื่องผสม ปรับความชื้นประมาณ 60-65%
โดยการเติมน้ำลงไปพอประมาณ
2) ใช้ มื อ กำขี้ เ ลื่ อ ยขึ้ น มาบี บ ให้ แ น่ น แล้ ว สั ง เกตว่ า ถ้ า มี น้ ำ ซึ ม ออกมาตามร่ อ งนิ้ ว มื อ แสดงว่ า
เปียกไป ให้เติมขี้เลื่อยแห้ง แต่ถ้าไม่มีน้ำซึมให้แบมือออก ขี้เลื่อยจะรวมกันเป็นก้อนแล้วแตกออก 2-3 ส่วน
แสดงว่ า ใช้ ไ ด้ (มี ค วามชื้ น ประมาณ 60-65%) แต่ ถ้ า แบมื อ แล้ ว ขี้ เ ลื่ อ ยไม่ ร วมตั ว กั น เป็ น ก้ อ นแสดงว่ า
แห้งไป ให้เติมน้ำลงไปอีก
3) เมื่อผสมคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว ให้บรรจุขี้เลื่อยใส่ถุงพลาสติกทนความร้อนน้ำหนัก
บรรจุ 8–10 ขีด หรือ 2 ใน 3 ของถุง แล้วกดให้แน่นพอประมาณ ใส่คอขวด รัดด้วยหนังยาง จุกสำลี
4) นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ 90-100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
5) นำถุงพลาสติกออกพักให้เย็นในที่สะอาด เปิดจุกสำลี ต่อเชื้อที่ต้องการลงไปตรงคอขวด
6) นำถุงเชื้อเห็ดไปบ่มไว้ที่สะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวกพ่นยาฆ่าแมลงทุกวัน จนกว่าเส้นใย
จะเต็มถุง (ระยะเวลาต่างกันตามชนิดของเห็ด)
7) เมื่อเส้นใยเห็ดเดินเต็มถุงแล้ว คัดเอาเฉพาะถุงที่ไม่มีการปนเปื้อนมาเปิดในโรงเรือนเปิดดอก
เพื่อให้เกิดดอกเห็ดต่อไป ภายในโรงเรือนต้องสะอาด มีอากาศถ่ายเทดี มีแสงสว่างและเก็บความชื้นได้ดี
พอควร (ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนประมาณ 70% ขึ้นไป) รดน้ำทุกวันเพื่อให้เห็ดออกดอก

ลักษณะเชื้อเห็ดที่ดี มีวิธีสังเกตดังนี้

1. เห็ดตระกูลนางรม (เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดยานางิ) เส้นใยเดินเต็มถุง
มีสีขาว หากมีสีเหลือง แสดงว่าเส้นใยเห็ดเริ่มแก่แล้ว
2. เห็ดเป๋าฮือ้ เห็ดขอนขาว เห็ดลม เส้นใยเดินเต็มถุง มีสปอร์เห็ดสีดำตกอยู่
3. ถุงบรรจุต้องไม่มีรอยแตกและรั่ว
4. ไม่มีเชื้อราเขียวหรือราอื่นเจริญบนก้อนเห็ด

ปัญหาที่พบในการทำเชื้อเห็ด

1. เชือ้ เห็ดไม่เจริญ อาจมีสาเหตุจากหัวเชือ้ ไม่บริสทุ ธิ์ มีกา๊ ซแอมโมเนียเหลืออยู่ ความชืน้ ในขีเ้ ลือ่ ย
สูงเกินไป อากาศในห้องบ่มเย็นเกินไป เป็นต้น
2. เชือ้ เห็ดเสียเนือ่ งจากมีเชือ้ อืน่ ปนเปือ้ น อาจมีสาเหตุจากอุณหภูมขิ องหม้อนึง่ ต่ำเกินไป หมักปุย๋
ไม่ได้ที่ ถุงพลาสติกรั่ว มีรู จุกสำลีเปียก หรือใช้สำลีเก่า อาจจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคได้ หัวเชื้อไม่บริสุทธิ์
เป็นต้น
3. เส้ น ใยเห็ ด เดิ น แล้ ว หยุ ด หรื อ เดิ น เพี ย งบางๆ เนื่ อ งจากขี้ เ ลื่ อ ยหมั ก ไม่ ไ ด้ ที่ ทำให้ มี ก ลิ่ น
แอมโมเนียเหลืออยู่ มีสารทีเ่ ป็นพิษเจือติดอยู่ เช่น น้ำยางจากขีเ้ ลือ่ ย น้ำมัน ผงซักฟอก อุณหภูมใิ นห้องบ่ม
ต่ำเกินไป ปุ๋ยเปียกเกินไป หรือความชื้นในปุ๋ยไม่สม่ำเสมอ
4. เส้นใยเจริญบางมาก สาเหตุจากอาหารในปุ๋ยไม่เพียงพอ มีเชื้อจุลินทรีย์อื่นปนเปื้อน ขี้เลื่อย
ที่ใช้มีพิษต่อเห็ด
5. เชื้อเห็ดเดินเต็ม แต่ไม่สร้างดอก อาจเนื่องจากเชื้อเห็ดเป็นหมัน
6. ออกดอกช้า ผลผลิตต่ำ สาเหตุจาก เชื้อเห็ดเสื่อม อาหารและความชื้นไม่เพียงพอ
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ผลผลิต

โดยเฉลี่ยประมาณ 300-500 กรัมต่อถุง (ตลอดอายุก้อน)

ต้นทุน และผลตอบแทน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 21,000 บาท โรงเรือนขนาด 4x6 เมตร ก้อนเชื้อ 1,500 ก้อน
ผลตอบแทนสุทธิ ครั้งแรก 8,500 บาท (คำนวณจากราคาขายเฉลี่ย 25 บาทต่อกิโลกรัม)
ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 6,500 บาท ต่อรุ่น

ตลาด

1) เห็ด ฟาง ประเทศไทยสามารถผลิตได้กว่า 70% ของเห็ดทั่วประเทศ แต่บริโภคภายใน
ประเทศเกือบหมด มีเหลือส่งออกตลาดโลกน้อยมาก จึงมีการพยายามเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีต่างๆ เพื่อผลิตเป็น
สินค้าออก
2) เห็ ด นางรมฮั ง การี และนางฟ้ า ภู ฏ าน เป็ น เห็ ด ที่ อ อกดอกได้ ทั้ ง ปี คนนิ ย มบริ โ ภคกั น
อย่างแพร่หลาย
3) เห็ดหอม เหมาะสำหรับบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นและความชื้นสูง มีราคาสูงในท้องตลาด
สามารถรับประทานได้ทั้งแบบสด และแปรรูปโดยการทำแห้ง
4) เห็ดแชมปิญอง ชอบอากาศหนาวเย็น ต้องการอุณหภูมิประมาณ 12–20 องศาเซลเซียส
มีราคาสูงในท้องตลาด เป็นที่นิยมอย่างมากในแถบประเทศยุโรป
5) เห็ดหัวลิง ชอบอากาศเย็นในการออกดอก มีสรรพคุณสามารถยับยั้งโรคมะเร็งต่างๆ ได้
6) เห็ดหูหนู เป็นทีน่ ยิ มอย่างแพร่หลายในท้องตลาด เป็นยาเย็นบำรุงสุขภาพ
7) เห็ดยานางิ มีรสชาติคล้ายเห็ดโคนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
8) เห็ดออรินจิ ชอบอากาศหนาวเย็น เป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
แหล่งข้อมูล :
กลุม่ ส่งเสริมการผลิตผัก ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและ
จัดการสินค้าเกษตรผลผลิต แล้วแต่ชนิดของเห็ด
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การปลูกข้าวโพดฝักสด
ข้าวโพดฝักสด หมายถึง ข้าวโพดทุกชนิดที่คนเราใช้เป็นอาหารก่อนที่เมล็ดข้าวโพดจะแก่ ซึ่งใน
ปัจจุบันข้าวโพดฝักสดเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและของโลก สำหรับข้าวโพดฝักสด
ในประเทศไทย ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดเทียน แต่ที่สำคัญ
คือ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน ส่วนข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดเทียน เป็นการบริโภคในท้องถิน่
และในอนาคตด้านตลาดมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายมากขึน้ ข้าวโพดหวานเป็นพืชอายุสนั้ ให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกร
ผู้ปลูกอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถจำหน่ายได้ในตลาดบริโภคสดและโรงงานอุตสาหกรรมกระป๋อง

ข้าวโพดหวาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

พันธุ์ผสมเปิด ได้แก่ พันธุ์ซุปเปอร์สวิท พันธุ์ซุปเปอร์ฮาร์โก้ เกษตรกรสามารถเก็บไว้ทำพันธุ์
ได้ 2-3 รุ่น เหมาะสำหรับจำหน่ายในตลาดบริโภคสด
พั น ธุ์ ลู ก ผสม ได้ แ ก่ พั น ธุ์ อิ น ทรี 2 พั น ธุ์ ซู ก าร์ 7 3 พั น ธุ์ ซู ก าร์ 7 4 พั น ธุ์ ไ ฮ-บริ ท ซ์ 5 พั น ธุ์ เ อ
พันธุเ์ อทีเอส-2 พันธุร์ อยัลสวีท พันธุย์ นู ซิ ดี ส์ พันธุส์ วิททูโทน เป็นต้น ผลผลิตเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดบริโภคสด
และโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ได้

ข้าวโพดฝักอ่อน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

พันธุ์ผสมเปิด ลักษณะฝักไม่ค่อยสม่ำเสมอ สามารถเก็บไว้ทำพันธุ์ได้และจะต้องปลูกห่างจาก
พั น ธุ์ อื่ น ๆ ประมาณ 200 เมตร หรื อ ทิ้ ง ช่ ว งการปลู ก จากพั น ธุ์ อื่ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 สั ป ดาห์ ได้ แ ก่
พันธุ์เชียงใหม่ 90 เริ่มเก็บเกี่ยวอายุ 48 วันหลังงอก พันธุ์สุวรรณ2 เริ่มเก็บเกี่ยวอายุ 45 วันหลังงอก
พันธุ์ลูกผสม ลักษณะฝักสม่ำเสมอ ผลผลิตสูงเป็นที่ต้องการของโรงงาน เกษตรกรไม่สามารถ
เก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ต่อได้ ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์2 พันธุ์G 5414 พันธุ์แปซิฟิค 116 พันธุ์แปซิฟิค 421
พันธุ์ IBG 710 เป็นต้น
พันธุ์ข้าวเหนียว ได้แก่
ข้าวโพดหวานพิเศษขอนแก่น ผลิตโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลักษณะเมล็ดสีขาวขุ่น กลิ่นหอม
อายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 65-70 วัน
ข้าวโพดเทียน ได้แก่
ข้าวโพดเทียนสีขาว พันธุ์ SSRTW 8801 (สุโขทัย 1) ผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร อายุเก็บเกี่ยว
56-65 วั น ผลผลิ ต จำนวนฝั ก ทั้ ง หมด 22,218 ฝั ก ต่ อ ไร่ ปลู ก ได้ ทุ ก ภาคของประเทศที่ มี ป ริ ม าณน้ ำ
เพียงพอ
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ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

ข้ า วโพดฝั ก สดสามารถปลู ก ได้ ต ลอดทั้ ง ปี โดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่ ช ลประทาน ลั ก ษณะดิ น มี
ความอุดมสมบูรณ์สงู การระบายน้ำดี ดินมีความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 5.5-6.8 สามารถปลูกได้ตงั้ แต่พนื้ ที่
ระดับน้ำทะเลจนถึงความสูง 2-3 พันเมตร อุณหภูมิระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด
แหล่งปลูก ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี พะเยา ลำปาง แพร่ เชียงราย เชียงใหม่
และลำพู น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ แ ก่ ทุ ก จั ง หวั ด ยกเว้ น จั ง หวั ด เลย ภาคกลาง ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สระบุรี และลพบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ขั้นตอนการดำเนินการ

ข้าวโพดหวาน
1. ฤดู ป ลู ก ข้ า วโพดหวานสามารถปลู ก ได้ ทั้ ง ปี ใ นบางพื้ น ที่ ที่ มี น้ ำ เพี ย งพอ สามารถปลู ก
ในเดือนเมษายน เพราะการปลูกช่วงนีไ้ ม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งพันธุอ์ นื่ ๆ มาปะปน ช่วงปลูกทีเ่ หมาะสม คือ ประมาณ
ปลายเดือนกันยายน เพราะไม่จำเป็นต้องให้น้ำ หรืออาจให้บ้างในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว
2. การเตรียมดิน ไถดะ 1 ครั้ง แล้วตากดินไว้ 7-15 วัน หว่านปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินประมาณ 1-2 ตันต่อไร่ (ในดินเหนียวควรเพิม่ แกลบและปุย๋ คอกหรือปุย๋ หมักเพิม่ เป็น
2-4 ตันต่อไร่) ไถแปร 1-2 ครั้ง เพื่อย่อยดินให้เหมาะสมต่อการยกแปลงปลูก
3. ระยะปลูก มี 2 แบบ คือ แบบแถวเดี่ยว ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระหว่างต้น
30 เซนติเมตร แบบแถวคู่ (แบบแปลงผัก) ชักร่องกว้าง 120 เซนติเมตร ปลูกข้างสันร่องทั้ง 2 ด้าน
ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร
4. การปลูก ข้าวโพดหวานใช้เมล็ดพันธุ์ 1-15 กิโลกรัมต่อไร่
5. การใส่ปุ๋ยมี 2 ระยะคือ รองพื้นด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ ตามความเหมาะสม และใส่ปุ๋ย
แต่งหน้า 2 ครั้ง เมื่ออายุ 25-30 วันละ 40-45 วัน

ผลผลิต

ข้าวโพดหวาน ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,800 กิโลกรัมต่อไร่
ข้าวโพดฝักอ่อน ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่
ข้าวโพดข้าวเหนียว ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,600 กิโลกรัมต่อไร่
ข้าวโพดเทียน ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,600 กิโลกรัมต่อไร่
หมายเหตุ
ข้าวโพดเทียน 1 ไร่ปลูกได้ประมาณ 16,000-32,000 ต้น (ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร ) 1-2 ต้น
ต่อหลุม ข้าวโพดเทียน 1 ต้น ติดฝัก 1-2 ฝัก หรือประมาณ 1 ฝักต่อต้น จะได้ 32,000 ฝัก ขายได้ฝักละ
0.50 บาท ได้เงินประมาณ 16,000 บาทต่อไร่
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แนวโน้มในอนาคตของข้าวโพดฝักสด

1. เป็นพืชที่มีศักยภาพในการแข่งขันการส่งออกสูง เพราะข้าวโพดฝักสดสามารถแปรรูปเป็น
ผลผลิตได้หลายรูปแบบ สามารถส่งออกได้ทั้งในตลาดยุโรป อเมริกา แอฟริกา นอกจากนี้ ตลาดภายใน
ประเทศก็มีความต้องการบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง
2. การส่ง ออกผลิตภัณฑ์์ข้าวโพดฝัก สดไม่มีปัญหาทางด้านโภชนาการ เนื่องจากในขั้นตอน
การผลิตมีการใช้สารเคมีน้อย ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูง เพราะไม่มีสารพิษตกค้าง
หรือมีน้อยมาก
3. เป็นพืชที่มีศักยภาพการผลิตสูง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ง่ายเพราะเป็นพืชระยะ
เวลาการผลิตสั้น (ใช้ระยะเวลาเพียง 45-50 วัน สำหรับข้าวโพดฝักอ่อน และ 70-75 วัน สำหรับข้าวโพด
หวาน) และสามารถปลูกได้ตลอดปี ดูแลรักษาง่าย ให้ผลผลิตสูงมีความเสี่ยงต่ำ ใช้สารเคมีน้อย การเพิ่ม
คุณภาพและผลผลิตสามารถทำได้โดยใช้พันธุ์และวิธีการผลิตที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่เหมาะสม
สำหรับเกษตรกรในชนบท โดยเฉพาะในเขตที่มีน้ำชลประทาน
4. เป็นพืชที่มีศักยภาพในการนำไปผลิตเป็นพืชอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดฝักอ่อนและ
ข้าวโพดหวาน เพราะเป็นพืชที่มีแมลงศัตรูน้อย นอกจากนี้พันธุ์ที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความต้านทานโรค
ที่สำคัญได้ดีพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดฝักอ่อน

µÅÒ´ áÅÐ¼ÅµÍºá·¹
ข้าวโพดหวานประมาณร้อยละ 50 ที่ผลิตได้ในประเทศไทยจะถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์์
ข้าวโพดหวานเพื่อส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่ 3 ของประเทศผู้ส่งออกข้าวโพดหวาน
ในตลาดโลก ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนทีเ่ ก็บส่วนของฝักออกไปใช้ประโยชน์แล้ว ส่วนของต้นและใบ
ยังคงเหลือในแปลงรวมไปถึงกาบหุ้มฝัก ไหม ช่อดอกตัวผู้ของข้าวโพดฝักอ่อน และซังข้าวโพดหวานที่เหลือ
จากโรงงานอุตสาหกรรมยังสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้ดี
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การปลูก
ข้าวโพดฝักอ่อน
ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นข้าวโพดที่เก็บฝักมารับประทานเมื่อฝักอ่อนอยู่ หรือที่แกนกลางฝัก (ซัง) ยังไม่
แข็งแรง การดูแลรักษาทั่วไปจึงไม่ต่างจากข้าวโพดฝักสดอื่นๆ ยกเว้นการใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดโรค
และแมลง การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังเป็นพืชที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจเพราะมูลค่าการส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องเพิม่ ขึน้ ทุกปี ข้าวโพดฝักอ่อน
เป็นพืชทีม่ อี ายุเก็บเกีย่ วสัน้ และสามารถปลูกได้ปลี ะหลายครัง้ พันธุข์ า้ วโพดฝักอ่อนสามารถแบ่งตามวิธกี ารผลิต
พันธุ์ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. พันธุ์ผสมเปิด ซึ่งไม่มีการควบคุมการผสมเกสรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีเพียงการคัดเลือกต้นที่
ไม่ต้องการทิ้งไปก่อนออกดอก สามารถเก็บเมล็ดเพื่อใช้เป็นพันธุ์ในฤดูต่อไปได้ 2-3 รุ่น โดยผลผลิตลดลง
เพียงเล็กน้อย พันธุ์ประเภทนี้จะมีขนาดฝักและลักษณะต่างๆ ไม่ค่อยสม่ำเสมอ ดังนั้น ผลผลิตจึงมักไม่เป็น
ที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมแต่สามารถส่งขายตลาดสดได้ อาทิพันธุ์รังสิต 1 พันธุ์เชียงใหม่ 90
2. พั น ธุ์ ลู ก ผสม เป็ น พั น ธุ์ ที่ เ กิ ด จากการผสมระหว่ า งสายพั น ธุ์ แ ท้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กแล้ ว
การผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องมีการควบคุมการผสมเกสร และผลผลิตของสายพันธุ์แท้ค่อนข้างต่ำ ทำให้ราคา
เมล็ดพันธุ์สูงกว่าพันธุ์ผสมเปิดมาก และไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ต่อได้ แต่จะมีลักษณะต่างๆ เช่น
ลำต้น ขนาด และสีของฝักสม่ำเสมอ อีกทั้งให้ผลผลิตสูงเป็นที่ต้องการของโรงงาน ได้แก่ พันธุ์ G5414,
G5445, NTB017, NTB018, Pacific16, Pacific421, Baby1, B50, IB991, CNB0308, CNB0305 และ
SXB 28

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

พื้นที่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนควรอยู่ในเขตชลประทานหรือใกล้แหล่งน้ำสะอาด ที่สามารถระบายน้ำ
ได้ดี ข้าวโพดฝักอ่อนสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะดินทีม่ กี ารระบายน้ำดี ความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน (pH) อยู่ระหว่าง 6.5-7.0 มีอินทรีย์วัตถุสูงกว่า 1.5% มีฟอสฟอรัสไม่ต่ำกว่า 20 ส่วนในล้าน
มี โ พแทสเซี ย มไม่ ต่ ำ กว่ า 100 ส่ ว นในล้ า นส่ ว น โดยทั่ ว ไปข้ า วโพดเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นอุ ณ หภู มิ
10-40 องศาเซลเซี ย ส แต่ อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะที่ สุ ด คื อ 27 องศาเซลเซี ย ส มี อุ ณ หภู มิ ก ลางวั น สู ง และ
กลางคืนต่ำ มีแสงแดดจัด การออกดอกจะเร็วขึน้ ถ้าปลูกในฤดูทมี่ คี วามยาวของกลางวันน้อยกว่า 12 ชัว่ โมง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) ฤดู ป ลู ก สามารถปลู ก ข้ า วโพดได้ ต ลอดปี ถ้ า มี น้ ำ แต่ ที่ ป ลู ก กั น มากก็ คื อ ในช่ ว งฤดู ฝ น
ส่วนฤดูอื่นๆ จะสามารถปลูกได้ในแหล่งที่มีระบบการชลประทานดี หรือมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
2) การเตรียมดิน ไถดะ 1 ครั้ง ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วทำการไถแปร หรือ
พรวนดินให้ร่วนอีก 1-2 ครั้ง จากนั้นจัดทำร่องหรือแถวปลูก
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3) การปลูกและระยะปลูก ระยะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนที่เหมาะสม คือ ระยะห่างระหว่างแถว
50 เซนติ เ มตร หยอดเมล็ ด พั น ธุ์ หลุ ม ละ 3 ต้ น หรื อ ระหว่ า งแถว 75 เซนติ เ มตร ระหว่ า งหลุ ม
25 เซนติ เ มตร หลุ ม ละ 2 ต้ น โดยปลู ก ลึ ก ประมาณ 3-4 เซนติ เ มตร ไม่ ค วรหยอดเมล็ ด ลึ ก เกิ น ไป
เพราะจะทำให้เมล็ดงอกช้า แต่ถ้าหากหยอดตื้นเกินไป เมล็ดจะไม่งอก และอาจถูกทำลายโดยนกและหนูได้
ถ้ า เป็ น ดิ น เหนี ย วควรหยอดเมล็ ด ให้ ตื้ น กว่ า ดิ น ทรายเล็ ก น้ อ ย ถ้ า ใช้ เ มล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ เช่ น
พันธุ์เชียงใหม่ 90 รังสิต 1 จะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับเมล็ดพันธุ์หวานจะใช้ประมาณ
3 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้ต้นข้าวโพดประมาณ 19,000 ต้นต่อไร่ แต่ถ้าปลูกแบบยกร่องจะได้เพียง 14,600 ต้น
ต่อไร่ เพราะต้องหักพื้นที่ของร่องน้ำ และทางเดินออก
4) การใส่ปุ๋ย ข้าวโพดฝักอ่อนมีการสะสมธาตุอาหารหลักในส่วนของฝักอ่อนมากกว่าส่วนอื่นๆ
ความต้องการธาตุอาหารจึงมีผลอย่างยิ่งต่อความสมบูรณ์ของฝัก ในดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำควรใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 1-2 ตันต่อไร่ 75-100 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นหลุมตอนปลูก และ
ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวเมื่อมีอายุ 25-30 วัน ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงใน
ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเดียวอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งในขั้นเตรียมดิน และเมื่ออายุ 25 วัน ควรใส่
1-2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
5) การให้น้ำ ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากตั้งแต่วันปลูกจนเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยว
หากขาดน้ำฝักอ่อนจะมีลกั ษณะผิดปกติ อาทิ ผอม ลีบ ซังแห้ง หัวโต ดังนัน้ ควรให้นำ้ ทุกวัน แต่ครัง้ ละไม่มาก
ทำเช่นเดียวกับการให้น้ำผักและเว้นระยะห่างขึ้น เมื่อต้นใหญ่สมบูรณ์ดีแล้ว ควรหมั่นสังเกตต้นข้าวโพด
อย่าปล่อยให้เหี่ยว

ศัตรูข้าวโพดที่ควรระวัง

1) โรคสำคั ญ ของข้ า วโพดฝั ก อ่ อ น ได้ แ ก่ โรคราน้ ำ ค้ า ง โรคใบไหม้ แ ผลเล็ ก โรคราสนิ ม
โรคโคนเน่าที่เกิดจากแบคทีเรีย
2) แมลงศัตรูพชื ได้แก่ มอดดิน หนอนกระทูห้ อม หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนเจาะฝักข้าวโพด
3) วัชพืชในตระกูลหญ้าใบแคบ อาทิ หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หรือตระกูล
หญ้าใบกว้าง อาทิ ผักโขม ผักเบี้ยหิน หญ้ายาง เทียนนา หรือตระกูลกก อาทิ แห้วหมู

ผลผลิต

ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่เลือกใช้และรายละเอียดตามขั้นตอนการดำเนินงาน

ตลาด และผลตอบแทน

พันธุล์ กู ผสมจะให้ผลผลิตสูงกว่า มีราคาดีกว่าและเป็นทีต่ อ้ งการของโรงงานมากกว่า ข้าวโพดฝักอ่อน
มี อ ายุ เ ก็ บ เกี่ ย วสั้ น เพี ย ง 60 วั น นั บ จากวั น ปลู ก ถึ ง วั น สิ้ น สุ ด การเก็ บ เกี่ ย ว นอกจากนี้ ต้ น ข้ า วโพด
ยังสามารถนำไปเลี้ยงโคนม และทำปุ๋ยหมักได้

มาตรฐานการรับซื้อ

การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเพื่ออุตสาหกรรมหรือส่งออกฝักสดนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ คุณภาพ และ
ปริมาณของผลผลิต ทำอย่างไรให้ได้มาตรฐานมากที่สุด ดังนั้น เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนปลูก
ซึง่ มีขอ้ ทีเ่ กษตรกรควรคำนึงถึง ดังนี้ ขนาดของข้าวโพดฝักอ่อน เพือ่ ส่งโรงงานอุตสาหกรรม จำแนกเป็น 3 เกรด คือ
ฝั ก มี ค วามยาว 9-13 เซนติ เ มตร และมี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 1.5-1.8 เซนติ เ มตร (L), ฝั ก มี ค วามยาว
7-9 เซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-15 เซนติเมตร (M), ฝักมีความยาว 4-7 เซนติเมตร และมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0-1.2 เซนติเมตร (S), ซึ่งส่วนใหญ่โรงงานจะผลิตเกรด S, M มากกว่า L
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การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
หน่อไม้ฝรัง่ เป็นพืชผักทีม่ ศี กั ยภาพในการส่งออก มีแนวโน้มในการส่งออกทีด่ ี โดยเฉพาะการส่งออก
ผลผลิตสด และยังเป็นพืชผักทางเลือกอีกชนิดหนึ่งของเกษตรกรที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยมีการส่งเสริม
ในรูปแบบครบวงจร เพาะปลูกมากในเขตจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี โดยตลาดต่างประเทศ
ที่สำคัญ คือ ประเทศญี่ปุ่น รองลงมาได้แก่ ตลาดยุโรป และตลาดในแถบเอเซีย

ปัจจัยที่สำคัญ

1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์
ควรซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตมาจากบริษัทเจ้าของพันธุ์ และซื้อกับบริษัทที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะ
สามารถปลูกได้ ประมาณ 2-4 ไร่ ใช้พื้นที่เพาะกล้าประมาณ 500-600 ตารางเมตร อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
มีการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการผลิตต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อใช้ในการปลูก ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้
ได้ต้นกล้าที่แข็งแรง ตรงตามพันธุ์ แต่มีข้อระวังคือต้องการคัดต้นพันธุ์ (Clone) ที่ดีเพื่อนำมาขยายพันธุ์ต่อ
2. การเตรียมแปลงเพาะกล้า
ควรเป็นที่โล่งแจ้ง ใกล้แหล่งน้ำ ไม่มีน้ำท่วมขัง มีความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ประมาณ
6.5-7.0 ปราศจากวัชพืช ในการเพาะกล้าขนาด 1 ไร่ ให้เตรียมแปลงเพาะขนาด 1x10 เมตร จำนวน 8 แปลง
ใส่ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ จ ำนวน 30 กิ โ ลกรั ม (ปุ๋ ย คอกหรื อ ปุ๋ ย หมั ก ตามความเหมาะสม) และปู น ขาว
1 กิโลกรัมต่อแปลงเพาะ คลุกเคล้าให้ทั่ว เกลี่ยดินบนแปลงให้เรียบและใช้ไม้ทำร่องลึก 1-2 เซนติเมตร
ตามแนวขวางของแปลง แต่ละร่องห่างกันประมาณ 20-25 เซนติเมตร
3. วัสดุปรับปรุงดิน
มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับสภาพดินที่ใช้ในการเพาะกล้า ควรเลือกใช้ดังนี้
3.1 ปุ๋ยอินทรีย์
3.2 ปูนขาว
3.3 สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์กำจัดโรครา
3.4 สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์กำจัดแมลงซึ่งปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ปลูก
3.5 แกลบ ฟาง
3.6 บัวรดน้ำ
3.7 อุปกรณ์การเตรียมแปลง จอบ คราด ไม้ปาดแปลง ไม้ชักร่อง
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ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเพาะกล้าหน่อไม้ฝรั่ง
นำเมล็ดมาหยอดลงในร่องที่เตรียมไว้จุดละ 1 เมล็ด ห่างกันประมาณ 10-15 เซนติเมตร กรณี
มีมดหรือแมลงให้โรยทับด้วยปูนขาวบางๆ จากนั้นกลบดินในร่องบางๆ แล้วใช้ฟางคลุมทับบนแปลงหนาพอ
ประมาณ ใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการลดเชื้อราใส่บัวรดน้ำราดให้ทั่ว จากนั้นรดน้ำตามให้ชุ่ม
ระยะแรกๆ ต้องรดน้ำให้บ่อยครั้ง อย่าปล่อยให้แปลงแห้งประมาณ 10-15 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงอกเปิดฟาง
ออกให้เหลือฟางเพียงบางๆ เพื่อให้ต้นกล้างอกสะดวก ในช่วงต้นการให้ปุ๋ยจะต้องให้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
2. การย้ายกล้าหน่อไม้ฝรั่ง
หลังจากที่กล้ามีอายุได้ 4-6 เดือน ต้นกล้าจะมีความแข็งแรง และมีอัตราการรอดตายสูง
ก่อนย้ายต้องงดให้น้ำในแปลงกล้า 2 อาทิตย์ เพื่อให้รากมีความเหนียว ก่อนถึงวันกำหนดย้ายกล้า 2-3 วัน
ควรให้นำ้ เพื่อให้ดินอ่อนตัวจะได้ทำการขุดได้ง่าย ควรตัดลำต้นเหนือดินออกโดยเหลือความสูงไว้ประมาณ
15-20 เซนติเมตร ก่อนย้าย 1 วัน จะต้องให้น้ำในแปลงปลูกที่เตรียมไว้เพื่อให้ดินมีความชื้นเพียงพอ
ใช้ระยะปลูกระหว่างต้นควรห่าง 50 เซนติเมตร ระหว่างแถวควรห่าง 120-150 เซนติเมตร
3. การดูแลรักษา
การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ การให้น้ำต้นกล้าที่ย้ายลงแปลงใหญ่ โดยปกติจะให้น้ำ
วันเว้นวัน หลังจากกล้าตั้งตัวได้แล้วให้ 3-5 วันต่อครั้ง โดยให้ดูความชื้นในดินประกอบด้วย
การใส่ปุ๋ย ให้ใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นปริมาณ 2-3 ตันต่อไร่ พร้อมทั้งใส่สารสกัดจากธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่องอีก 3 ระยะคือ
- ระยะเจริญเติบโต หลังปลูก 1 เดือน
- ระยะให้ผลผลิต ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อให้หน่อไม้ฝรั่งสมบูรณ์ ไม่บานเร็ว
- ระยะฟักตัว
การไว้ต้นแม่เหนือดิน
เมื่อต้นหน่อไม้ฝรั่งมีอายุมากขึ้น บริเวณกอจะแน่น ควรมีการตัดแต่งยอดและแต่งกิ่งแขนงต้น
ออกบ้าง
การทำราวค้ำต้น
ควรทำราวค้ำต้น เมื่ออายุประมาณ 4 เดือนหลังย้ายปลูก โดยวัสดุที่ใช้ทำราวต้องแข็งแรง
จำนวนชั้นของราวต้องเหมาะสมกับความสูงเพื่อค้ำต้นแม่
การพรวนดิน ในช่วงแรกหลังจากย้ายปลูก ให้ทำการพรวนดินกลบโคน หลังจากนั้น ควรจะ
ทำทุก 3-4 เดือนต่อครั้ง พร้อมกับการเติมปุ๋ยอินทรีย์
การพักต้น เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งอย่างต่อเนื่องประมาณ 60 วัน ผลผลิตจะเริ่มลดลง
จำเป็นต้องตัดแต่ง และพักต้นไว้ พร้อมงดการเก็บเกี่ยวและการถอนแยกต้นแม่ทิ้งทั้งหมด รอให้ต้นใหม่งอก
เป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน จึงเริ่มทำการเก็บเกี่ยวอีกครั้ง
4. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากย้ายปลูกแล้ว 4-6 เดือน หน่อที่เก็บเกี่ยวได้ควรมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1 เซนติเมตร ในปริมาณ 30% ของจำนวนต้นทั้งหมด ให้ทำการถอน โดยจับบริเวณ
โคนหน่อที่ติดกับดินในลักษณะที่ถนัดแล้วดึงหน่อขึ้นจากดิน แล้วรีบนำหน่อไม้ฝรั่งวางไว้ในที่ร่ม ไม่ตากแดด
และมี อ ากาศถ่ า ยเทได้ ส ะดวกทำความสะอาดโคนหน่ อ ด้ ว ยน้ ำ สะอาด แล้ ว นำหน่ อ ไม้ ฝ รั่ ง มาเรี ย งให้
ปลายหน่อเสมอกันและตัดส่วนโคนที่ยาวไม่เท่ากันออกด้วยมีดคมๆ หลังจากนั้นให้คัดเกรด แล้วรัดหน่อด้วย
หนังยาง เรียงผลผลิตให้ตั้งยอดหน่อขึ้น เพื่อป้องกันหน่องอ บรรจุใช้ตะกร้าพลาสติกที่รองด้วยแผ่นฟองน้ำที่
สะอาด คลุมด้วยผ้าขาวบางหรือฟองน้ำอีกชั้นด้านบน และขนส่งมายังจุดรวบรวมผลผลิตอย่างรวดเร็ว
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ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพ ควรมีลักษณะดังนี้
1. หน่อตรง ไม่คดงอ หรือแคระแกร็น
2. ปลายหน่อต้องแน่น ไม่บาน (ไม่มีช่อใบโผล่พ้นกาบหุ้มใบ)
3. ความยาวของหน่ อ 25 เซนติ เ มตร โดยมี ส่ ว นเขี ย วไม่ น้ อ ยกว่ า 19-25 เซนติ เ มตร
(ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของการรับซื้อผลผลิตของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
หน่อไม้ฝรั่งต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐานด้วย)
4. ขนาดของหน่อไม้ฝรั่งแต่ละเกรดมีความสม่ำเสมอ
5. ต้องสะอาด ปราศจากโรคและแมลง

ต้นทุน และผลตอบแทน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีที่ 1
ผลตอบแทนเฉลี่ย
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีที่ 2 เป็นต้นไป
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย

35,000 บาทต่อไร่
33,000 บาทต่อไร่
53,000 บาทต่อไร่
87,000 บาทต่อไร่

แหล่งข้อมูล :
กลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
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การผลิตตะไคร้
ตะไคร้ เป็นพืชเครื่องเทศ/สมุนไพรอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยหลายชนิด ไม่ว่า
จะเป็นอาหารจำพวกยำ หรือแกงต่างๆ หรือแม้แต่ต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นอาหารที่คนรู้จักกันทั่วโลกก็ยังมีตะไคร้
เป็นส่วนประกอบ และในปัจจุบันได้มีบริษัทอุตสาหกรรมบางแห่งได้ผลิตเครื่องปรุงอาหารไทยสำเร็จรูป
เพือ่ วางจำหน่ายทัว่ ไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ และส่งออก ทำให้เห็นได้วา่ ตะไคร้ยงั มีโอกาสในการทำตลาดได้
แต่ทั้งนี้ผลผลิตต้องมีปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการด้วย ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องมีการวางแผน
การผลิตและการตลาดเป็นอย่างดี
1. การขยายพันธุ์
สามารถขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อหรือเหง้าไปปลูก
2. การเตรียมแปลงปลูก
โดยการไถดินตากก่อนประมาณ 7 วัน เพือ่ กำจัดวัชพืช โรคและแมลงในดิน ตามด้วยการไถพรวน
เพื่อย่อยดิน การยกร่องทำแบบเดียวกับการปลูกพืชโดยทั่วๆ ไป
ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 50x50 เซนติเมตร แล้วนำส่วนของหน่อหรือเหง้าลงปลูกระหว่าง
ข้างร่อง หรือกลางร่อง หลุมละประมาณ 1-2 ต้น โดยปักให้เอียง 45 องศาเซลเซียส
ในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้หน่อหรือเหง้าประมาณ 6,400–12,800 ต้น แล้วแต่ระยะห่างระหว่างเหง้า
3. การให้น้ำ
สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้น้ำแบบสปริงเกอร์ และปล่อยน้ำไหลเข้าร่องพอให้ดินเปียก

การให้ปุ๋ย

หลังจากปลูกประมาณ 20-50 วัน ใส่ปยุ๋ เมือ่ ตะไคร้เริม่ มีการแตกกอในช่วงตัง้ แต่ 120-150 วัน ใส่ปุ๋ย
สูตรเดิมเดือนละครั้ง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตส่วนของเหง้าและใบ
4. การดูแลรักษาตะไคร้
ตะไคร้ เ ป็ น พื ช ที่ ท นต่ อ โรคแมลง และทนแล้ ง ได้ ดี ซึ่ ง ง่ า ยต่ อ การดู แ ล ปั ญ หาที่ มั ก พบกั บ
ต้นตะไคร้บ้าน คือ หนอนกอเข้าทำลายในระยะต้นกำลังเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามสามารถป้องกันได้ด้วย
การกำจัดวัชพืชในแปลงให้สะอาด และดูแลให้ต้นตะไคร้แข็งแรงโดยการใส่ปุ๋ยบำรุงดิน
5. การวางแผนการผลิตต่อการตลาด
จัดประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดในท้องถิ่น เพื่อกำหนดทางเลือกในการจำหน่าย
ผลผลิตของกลุ่มก่อนปลูก โดยประสานกับผู้รับซื้อที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือลูกค้าเป้าหมายของกลุ่ม

42

6. ผลผลิต
(ผลผลิตสด) เริ่มให้ผลผลิตได้หลังปลูก 90 วัน (ผลผลิต 2 ตันต่อไร่ต่อปี)
7. ตลาดและผลตอบแทน
เริ่มให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้หลังปลูก 90 วัน (ผลผลิต 2 ตันต่อไร่ต่อปี)

ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน
-

ต้นทุนการผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคาที่เกษตรกรขายได้
รายได้รวม
รายได้สุทธิ

2,585
2,000
4-6
10,000
7,415

บาทต่อไร่
กิโลกรัมต่อไร่
บาทต่อกิโลกรัม
บาทต่อไร่
บาทต่อไร่

การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนผลิตตะไคร้ต่อไร่
Ãายได้ต่อกำไรต่ออัตราผลตอบแทน ทางเกษตรกรขายผลผลิตได้ราคา

ปริมาณ
3 บาทต่อกิโลกรัม
4 บาทต่อกิโลกรัม
5 บาทต่อกิโลกรัม
ผลผลิต 2 บาทต่อกิโลกรัม
(กิโลกรัม) รายได้ กำไร อัตรา รายได้ กำไร อัตรา รายได้ กำไร อัตรา รายได้ กำไร อัตรา
ต่อไร่ (บาท) (บาท) ผล (บาท) (บาท) ผล (บาท) (บาท) ผล (บาท) (บาท) ผล
ตอบแทน
ตอบแทน
ตอบแทน
ตอบแทน
ต่อปี
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1,500

3,000 -760 -20.21 4,500 740

2,000

4,000

2,500

5,000 1,240 32.98 7,000 3,740 99.47 10,000 6,240 165.96 12,500 8,740 232.45

3,000

6,000 2,240 59.57 9,000 5,240 139.36 12,000 8,240 219.15 15,000 11,240 298.94

240

19.68 6,000 2,240 59.57 7,500 3,740 99.47

6.38 6,000 2,240 59.57 8,000 4,240 112.77 10,000 6,240 165.96

หมายเหตุ : กำหนดให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่เท่ากับ 3,760 บาท
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การผลิต
ผักปลอดภัยจากสารพิษ
ผัก เป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมรับประทานกันมาก เนื่องจากให้คุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกายสูง แต่คา่ นิยมในการบริโภคนัน้ มักจะเลือกบริโภคผักทีส่ วยงาม ไม่มรี อ่ งรอยการทำลายของหนอน
และแมลงศัตรูพืช จึงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกผักต้องใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงในปริมาณที่มาก ทำให้
ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษ โดยการนำเอาวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์รวมกัน จึงเป็นทางเลือก
สำหรับความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผลผลิตพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่
หรือมีการตกค้างอยู่ไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 288 พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 เรื่องอาหารที่มีสารพิษที่ตกค้าง

ปัจจัยที่จำเป็น

พื้นที่ปลูก พันธุ์ ปุ๋ย วัสดุป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เช่น กับดัก กาวเหนียว กับดักแสงไฟ วัสดุคลุมดิน
สารชีวภัณฑ์์ สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ) โรงเรือนมุ้งตาข่าย ฯลฯ ขึ้นกับวิธีที่เลือกใช้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม
ควรเป็นพื้นที่ราบ สม่ำเสมอ ไม่มีน้ำท่วมขัง ระบายน้ำได้ดี ใกล้แหล่งน้ำที่สะอาด และมีน้ำ
เพียงพอตลอดฤดูปลูก
2. การเตรียมพันธุ์
เลือกใช้พันธุ์ที่ต้านทานศัตรูพืชและปลอดเชื้อโรค กรณีที่ใช้เมล็ดพันธุ์ควรดำเนินการดังนี้
2.1 คัดแยกเมล็ดที่เสียออก
2.2 แช่ เ มล็ ด ในน้ ำ อุ่ น ที่ อุ ณ หภู มิ 50-55 องศาเซลเซี ย ส นาน 15-30 นาที
เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ และถ้ามีเมล็ดบางส่วนลอยขึ้นมาให้นำไปทิ้ง เนื่องจากเป็นเมล็ด
ที่ไม่ได้คุณภาพ
3. การเตรียมดิน
ไถและพรวนดิ น ให้ ล ะเอี ย ด โดยไถดะลึ ก 1 ครั้ ง และตากดิ น ไว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 7 วั น
และไถพรวนดินอีก 1 ครั้ง แล้วยกร่องตากดินประมาณ 7 วัน เพื่อกำจัดแมลงและเชื้อโรคที่อยู่ในดิน
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4. การปรับปรุงดินแปลงปลูก
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่นปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ โดยคลุกเคล้าให้ทั่วแปลงเป็น
เนื้อเดียวกันกับดิน และควรมีการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
โดยใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลอัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านให้ทั่วแล้วคลุกเคล้ากับดิน
5. การปลูกและดูแลรักษา
ระยะปลูก ควรปลูกผักให้มรี ะยะห่างพอสมควร อย่าให้แน่นเกินไป เพือ่ ให้มกี ารระบายอากาศทีด่ ี
การใส่ปุ๋ย ธาตุอาหารส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วในดิน แต่ธาตุไนโตรเจนและโพแตสเซียมจะถูก
ชะล้างได้งา่ ย ดังนัน้ จะต้องให้ปยุ๋ ทัง้ สองในระหว่างการเจริญเติบโตของผัก แต่อย่าให้ชดิ โคนต้น โดยใส่ครัง้ แรก
หลั ง ปลู ก ผั ก ไปแล้ ว 3 สั ป ดาห์ และครั้ ง ที่ 2 ใส่ ห ลั ง จากครั้ ง แรก 2-3 สั ป ดาห์ หรื อ เมื่ อ ผั ก เริ่ ม
ออกดอกติดผล เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้พรวนดินกลบและรดน้ำ
การควบคุมวัชพืช
การควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดี เช่น การคลุมดิน
โดยฟางข้าวหรือพลาสติกสีเทาเงินจะช่วยรักษาความชื้นในดิน และบังแสงสว่างทำให้เมล็ดวัชพืชโตช้า
6. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
เพื่อให้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ควรใช้วิธีการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชหลายๆ วิธี
ผสมผสานกัน ดังนี้
6.1 การใช้กับดักกาวเหนียว
กับดักชนิดนี้ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช้ในการควบคุมปริมาณ
ตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช โดยทั่วไปนิยมใช้กาวเหนียวทาบนวัสดุที่มีสีเหลือง เช่น แผ่นพลาสติกหรือ
กระป๋องน้ำมันเครื่อง ควรติดตั้งในแปลงผักให้สูงกว่ายอดผักประมาณ 30 เซนติเมตร โดยจะใช้ประมาณ
60-80 กับดักต่อไร่
6.2 การใช้กับดักแสงไฟ
เป็นการใช้แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนีออน) หรือหลอดแบล็คไลท์ลอ่ แมลง
ในเวลากลางคืนให้มาเล่นไฟ และตกลงไปในภาชนะที่บรรจุน้ำมันเครื่อง หรือน้ำที่รองรับอยู่ด้านล่าง
ควรติดตั้งประมาณ 2 จุดต่อไร่ โดยติดให้สูงจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร และให้ภาชนะรองรับอยู่ห่างจาก
หลอดไฟ 30 เซนติเมตร และควรปิดส่วนอืน่ ๆ ทีจ่ ะทำให้แสงสว่างส่องกระจายเป็นบริเวณกว้างเพือ่ ไม่ให้ลอ่ แมลง
จากที่อื่นเข้ามาในแปลง
6.3 การใช้พลาสติกหรือฟางข้าวคลุมแปลงปลูก
เป็นการควบคุมปริมาณวัชพืชและเก็บรักษาความชื้นในดินไว้ได้นาน และเป็นการ
ประหยัดน้ำที่ใช้รดแปลงผัก ควรใช้กับพืชที่มีระยะปลูกแน่นอน ควรใช้พลาสติกสีเทา-เงินสำหรับแปลงที่มี
การระบาดของเชื้อไวรัสที่มีเพลี้ยอ่อนหรือแมลงเป็นพาหะ
6.4 การปลูกผักในโรงเรือนมุ้งตาข่ายไนล่อน
พื้นที่ที่ใช้ควรเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกผักได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อเป็นการ
ได้คุ้มค่าต่อการสร้างโรงเรือนและการใช้ตาข่ายไนล่อน โครงสร้างโรงเรือนอาจทำด้วยไม้หรือเหล็กก็ได้
ส่วนตาข่ายทีใ่ ช้จะเป็นตาข่ายไนล่อนสีขาวขนาด 16 ช่องต่อความยาว 1 นิว้ วิธดี งั กล่าวสามารถป้องกันได้เพียง
หนอนผีเสื้อ และด้วงหมัดผักเท่านั้น หากต้องการป้องกันแมลงชนิดอื่นๆ อาทิ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอน
แมลงวันชอนใบ แมลงหวี่ขาว ไร ต้องใช้มุ้งไนล่อนความถี่ขนาด 24 หรือ 32 ช่องต่อนิ้ว แต่อาจมีปัญหาเรื่อง
อุณหภูมิและความชื้นภายในมุ้ง ประเภทผักที่เหมาะสมกับการปลูกในโรงเรือนมุ้งไนล่อน ได้แก่ คะน้า
ผักกาดขาว กวางตุง้ ฮ่องเต้ ตัง้ โอ๋ ปวยเล้ง ขึน้ ฉ่าย กะหล่ำดอก บล็อกโคลี่ ถัว่ ฝักยาว มะเขือเปราะ ถัว่ ลันเตา ฯลฯ
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6.5 การควบคุมโดยวิธี
เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมศัตรูพืช ซึ่งได้แก่ แมลงตัวห้ำ ตัวเบียน ที่ทำลายแมลง
ศัตรูพืชชนิดอื่นๆ หรืออาจใช้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น เชื้อบักเตรี เชื้อไวรัส เชื้อรา ไส้เดือนฝอย
6.6 การใช้สารสกัดจากพืช
พื ช ที่ นิ ย มนำมาใช้ เ ป็ น สารสกั ด ควบคุ ม โรคและแมลง คื อ สะเดา เนื่ อ งจากมี
“สารอะซาดิแรคติน” ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกัน และกำจัดแมลงได้โดยสามารถใช้ฆ่าแมลงได้บางชนิด
ใช้เป็นสารไล่แมลง
l
ทำให้แมลงไม่กินอาหาร
l
ทำให้การเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ
l
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง
l
ยับยั้งการวางไข่ และการลอกคราบของแมลง
l
เป็นพิษต่อไข่ของแมลง ทำให้ไข่ไม่ฟัก
l
ยับยั้งการสร้างเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารของแมลง
l
ทั้ ง นี้ มี ข้ อ ควรระวั ง คื อ พื ช บางชนิ ด เมื่ อ ได้ รั บ สารนี้ แ ล้ ว อาจเกิ ด อาการใบไม้ เ หี่ ย วย่ น หรื อ
ต้นแคระแกร็น ดังนั้น หากพบอาการดังกล่าวควรงดใช้ทันที หรือใช้ในปริมาณที่ต่ำลง
แหล่งข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร
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อ้อยคั้นน้ำครบวงจร
น้ำอ้อยเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์
รสชาติหวานหอมอร่อยแก้กระหายได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะในเขตที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว การจำหน่ายน้ำอ้อย
จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี พันธุ์ของอ้อยที่นิยมนำมาคั้นน้ำกันมาก
ได้แก่ พันธุ์สิงคโปร์ พันธุ์สุพรรณบุรี50 พันธุ์สุพรรณบุรี72 พันธุ์เมอริซาร์ท

ปัจจัยที่ใช้ในการปลูกอ้อยพันธุ์คั้นน้ำ

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมขัง การคมนาคมสะดวก ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ
ควรเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียว ร่วนปนทรายหรือดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางขึ้นไป
ระดั บ หน้ า ดิ น ลึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 50 เซนติ เ มตร ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง (pH) ระหว่ า ง 5.5-7.0
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 30-35 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ
1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี และมีแหล่งน้ำเพียงพอ

ลักษณะพันธุ์

พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ใบสีเขียวเข้ม ลำมีขนาดใหญ่สีเขียวอมเหลือง ปล้องยาวเป็นรูปทรงกระบอก
แตกกอ 5-6 ลำต่อกอ ไว้ตอได้ 3-4 ครั้ง ทนทานต่อโรคลำต้นเน่าแดง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 8 เดือน
ผลผลิตน้ำอ้อย 4,600-5,200 ลิตรต่อไร่ ความหวาน 15-17 บริกซ์ เหมาะสำหรับปลูกทั้งในสภาพที่ดอน
และที่ลุ่ม
พั น ธุ์ สิ ง คโปร์ เป็ น พั น ธุ์ ที่ เ กษตรกร อำเภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นิ ย ม
ปลู ก ในอดีต ใบสีเขียวอ่อน ลำมีขนาดใหญ่สีเหลืองเข้ม ปล้องสั้นเป็นรูปข้ามต้มหรือป่องกลาง แตกกอ
3-4 ลำต่อกอ ไว้ตอไม่ได้ อ่อนแอต่อโรคลำต้นเน่าแดง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 8 เดือน ผลผลิตน้ำอ้อย
2,100-2,800 ลิตรต่อไร่ ความหวาน 13-15 บริกซ์ เหมาะสำหรับปลูกในสภาพที่ลุ่ม

การเตรียมดิน

การปลูกอ้อยในพื้นที่ต่างกันจะต้องเตรียมดินต่างกัน ดังนี้
- ในสภาพที่ ลุ่ ม ต้ อ งขุ ด เป็ น ร่ อ งหรื อ ยกร่ อ ง โดยมี สั น ร่ อ งกว้ า ง 5-6 เมตร ความยาวร่ อ ง
ตามขนาดพื้นที่ และให้มีคูน้ำรอบแปลงลึกประมาณ 1 เมตร
- ในสภาพที่ดอน เป็นการปลูกในพื้นที่ราบ จึงควรมีการปรับระดับพื้นให้มีความลาดเอียง
ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ กรณีถ้าดินมีอินทรีย์วัตถุต่ำกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ ควรหว่านปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกที่
ย่อยสลายดีแล้วอัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วพรวนกลบไถด้วยผานสาม 1 ครัง้ ลึก 30-50 เซนติเมตร

47

ตากดิ น 7-10 วั น พรวนด้ ว ยผานเจ็ ด 1-2 ครั้ ง แล้ ว คราดเก็ บ เศษ ซาก ราก เหง้ า หั ว และไหล
ของวัชพืชข้ามปีออกจากแปลง

การเตรียมท่อนพันธุ์

- ใช้ท่อนพันธุ์อายุ 6-8 เดือน จากแหล่งและแปลงที่ไม่มีโรคลำต้นเน่าแดงระบาด หรือจัดทำ
แปลงพันธุ์ไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยเตรียมแปลงพันธุ์ 1 ไร่ สำหรับแปลงปลูก 10 ไร่
- ใช้มีดตัดลำอ้อยชิดโคน และตัดยอดอ้อยต่ำกว่าคอใบสุดท้ายที่คลี่แล้วประมาณ 20 เซนติเมตร
ลอกกาบใบตัดอ้อยเป็นท่อน จำนวน 3 ตาต่อท่อน แล้วนำไปปลูกทันที ไม่ควรทิง้ ไว้เกิน 7 วัน
- ตรวจแปลงพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบการระบาดของโรค ลำต้นเน่าแดง ต้องขุดกออ้อยออก
เผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที

วิธีการปลูก

- ปลูกเป็นแถวเดี่ยวทั้งในแปลงพันธุ์และแปลงปลูก
- วางท่อนพันธุ์ในร่อง ให้มีระยะระหว่างท่อน 50 เซนติเมตร
- กลบดิ น ให้ ส ม่ ำ เสมอ สำหรั บ พั น ธุ์ สุ พ รรณบุ รี 50 กลบหนา 3-5 เซนติ เ มตร สำหรั บ
พันธุ์สิงคโปร์ กลบหนา 1-2 เซนติเมตร
การให้ปุ๋ย
ให้ปุ๋ยหลังปลูก หรือหลังแต่งตออ้อย 2 ครั้ง
- ลั ก ษณะดิ น ร่ ว น ดิ น ร่ ว นเหนี ย ว หรื อ ดิ น เหนี ย ว ให้ ปุ๋ ย ครั้ ง แรกเมื่ อ อายุ 1 เดื อ น
อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่สองเมื่ออายุ 3 เดือน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่
- ลั ก ษณะดิ น ร่ ว นปนทราย ให้ ปุ๋ ย ครั้ ง แรกพร้ อ มปลู ก อั ต รา 30 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ครั้ ง สอง
เมื่อ 3 เดือน อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้อาจใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเกษตร เพื่อเป็นการประหยัดเพื่อ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
การให้น้ำ
- ให้น้ำทันทีหลังปลูก เพื่อให้อ้อยงอกสม่ำเสมอหลังจากนั้นให้น้ำทุก 2-3 สัปดาห์ ในสภาพที่ลุ่ม
ให้น้ำโดยการตักน้ำสาดหรือใช้เครื่องสูบน้ำวางลงในเรือขนาดเล็ก สูบน้ำจากร่อง ในสภาพที่ดอนให้น้ำ
ประมาณครึ่งร่อง โดยไม่ต้องระบายน้ำออก
- งดให้น้ำ 2 สัปดาห์ก่อนเก็บเกี่ยว ถ้าในช่วงเก็บเกี่ยวมีฝนตกหนัก ต้องระบายน้ำออกจากร่อง
ทันทีให้เหลือไม่เกินครึ่งร่อง
ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
- เก็บเกี่ยวอ้อยที่อายุประมาณ 8 เดือน
- น้ำอ้อยมีความหวาน 13-17 บริกซ์
- ลำอ้อยมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- ควรเก็บเกี่ยวในช่วงเช้าหรือเย็น ขณะที่อากาศไม่ร้อนจัด
วิธีการเก็บเกี่ยว
- ตัดเฉพาะลำอ้อยทีม่ อี ายุ 8 เดือน สังเกตได้คอื พันธุส์ พุ รรณบุรี 50 จะมีลำสีเขียวอมเหลือง สำหรับ
พันธุ์สิงคโปร์จะมีสีเหลืองเข้ม
- ใช้มีดถากใบและกาบออกทั้งสองด้าน อย่าให้เปลือกหรือลำเสียหาย ตัดลำอ้อยชิดดิน แล้วตัด
ยอดอ้อยต่ำกว่าจุดคอใบประมาณ 25 เซนติเมตร วางบนแคร่หรือพื้นที่สะอาด ห้ามวางบนพื้นดิน
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การทำน้ำอ้อยคั้น
ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ทำอ้อยคั้นน้ำ

1. ท่อนอ้อย ความยาวประมาณ 75-90 เซนติเมตร
2. เครื่องคั้นน้ำอ้อย ก่อนใช้ล้างลูกหีบด้วยน้ำสะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
3. ภาชนะบรรจุ น้ ำ อ้ อ ย ภาชนะที่ ใช้ อ าจเป็ น ขวดแก้ ว หรื อ ขวดพลาสติ ก พร้ อ มฝาปิ ด
สามารถปิดได้สนิท ซึ่งก่อนบรรจุต้องล้างทำความสะอาดและคว่ำขวดไว้จนกว่าจะแห้ง
4. วัสดุการผลิตอื่นๆ เช่น ผ้าขาวบาง มีด ตระกร้า และภาชนะรับอ้อย ต้องทำความสะอาดก่อน
นำมาใช้ทุกครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. นำท่อนอ้อยที่หั่นเป็นท่อนแล้วไปปอกเปลือกออกให้ทั่วทั้งลำ แล้วนำไปล้างด้วยน้ำสะอาด
ทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ
2. นำท่อนอ้อยที่ล้างสะอาดแล้ว เข้าเครื่องคั้นน้ำอ้อย ลูกหีบจะดึงท่อนอ้อยเข้าไปเองช้าๆ
จนตลอดท่อนอ้อยเพื่อแยกชานอ้อยกับน้ำอ้อยออกจากกัน นำน้ำอ้อยที่ได้กรองด้วยผ้าขาวบางที่สะอาด
หนา 4 ชั้น (เพื่อความสะดวกในการทำงานและความสะอาดของน้ำอ้อย ควรต่อท่อจากภาชนะรองรับ
น้ำอ้อยของเครื่องคั้นน้ำอ้อยจนถึงภาชนะใส่น้ำอ้อย โดยผ่านผ้าขาวบางที่ปิดคลุมภาชนะใส่น้ำอ้อยไว้)

ผลผลิต

น้ำอ้อยพร้อมดื่มที่บรรจุขวดสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นหรือแช่ไว้ในถังน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิประมาณ
4 องศาเซลเซียส จะเก็บไว้ได้นานถึง 4 วัน หากจะเก็บนานกว่านั้น ควรเก็บในลักษณะแช่แข็ง
แหล่งข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร
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การปลูกมะพร้าวอ่อน
มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจเมืองร้อนที่มีประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ เพราะแทบทุกส่วนของมะพร้าว
มีประโยชน์ทงั้ สิน้ นับตัง้ แต่รากไปจนถึงยอด และมะพร้าวหอมเป็นมะพร้าวอีกชนิดหนึง่ ทีป่ ลูกกันอย่างกว้างขวาง
เพราะมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษ คือ น้ำมะพร้าวหอม เนือ้ มะพร้าวมีรสชาติหวาน กลมกล่อม และมีกลิน่ หอมชืน่ ใจ

ปัจจัยที่จำเป็น

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
น้ำฝน ควรอยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ ฝี นตกกระจายสม่ำเสมอประมาณ 1,500-2,000 มิลลิลติ รต่อปี และไม่ควร
มีฝนตกน้อยกว่า 50 มิลลิลิตร นานเกิน 3 เดือน
สภาพภูมิอากาศ ควรเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส
แสงแดด ควรได้ รั บ แสงแดดอย่ า งน้ อ ย 5 ชั่ ว โมงต่ อ วั น แสงแดดสาดส่ อ งสม่ ำ เสมอตลอดปี
จึงจะเติบโตดี
ลม ควรมีลดพัดอ่อนๆ แต่สม่ำเสมอ
ดิน ไม่เปรี้ยวหรือเค็มจัด เป็นดินอะไรก็ได้ที่มีปุ๋ยเพียงพอ และความชื้นพอเหมาะ
แหล่งน้ำ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ผลผลิตมะพร้าวอ่อนตลอดปี ถ้าขาดน้ำจะทำให้
ผลมะพร้าวมีทิ้งช่วง
ข้อควรจำ ถ้าเป็นดินน้ำไหล ทรายมูล ที่เกิดจากน้ำพัดพามาสะสม เช่น ดินริมแม่น้ำ จะปลูก
มะพร้าวได้ดีที่สุด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การปลู ก ในที่ ลุ่ ม พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ ท่ ว มขั ง จำเป็ น ต้ อ งยกร่ อ งให้ สู ง กว่ า ระดั บ น้ ำ ไม่ น้ อ ยกว่ า
50 เซนติเมตร คันร่องกว้าง 5-8 เมตร ร่องลึก 10 เมตร กว้าง 1.5-2 เมตร
ข้อควรจำ ไม่ควรปลูกในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขัง
การปลูกในที่ดอน ถ้าเป็นพื้นที่รกร้าง ต้องถางให้เตียน โค่นต้นไม้ และขุดออกให้หมด เพื่อสะดวก
ในการดูแลรักษาต่อไป
ข้อควรจำ ไม่ควรปลูกในพื้นที่เป็นดินดาน หรือเป็นชั้นหินที่มีหน้าดินลึกน้อยกว่า 1 เมตร

วิธีปลูก

- การเตรียมหลุม ขุดหลุมขนาดกว้าง ลึก ยาวประมาณ 1 เมตร ล่วงหน้า 1-2 เดือน ก่อนปลูก
แยกดินบนและดินล่างไว้คนละด้านของขอบหลุม ทิ้งไว้ 7 วัน ใช้เศษหญ้าหรือไม้รองก้นหลุม ใช้ดินบน
1 ส่ ว นผสมปุ๋ ย คอก 7 ส่ ว นรองก้ น หลุ ม แล้ ว ใส่ ดิ น ล่ า งผสมกั บ ปุ๋ ย ร็ อ คฟอสเฟต 121- ต่ อ หลุ ม ใส่ ล ง
ให้เต็มหลุมทิ้งไว้จนถึงฤดูฝน
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- การปลูก หลังจากฝนตกหนัก 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝนจึงเริ่มปลูก โดยขุดดินตรงกลางหลุม
ขนาดเท่าผลมะพร้าว เอาหน่อมะพร้าววางลง จัดรากให้แผ่ตามธรรมชาติ เอาดินกลบเหยียบด้านข้างให้แบน
กลบดินให้เสมอผิวของผลมะพร้าว ปักหลักกันลมโยก ในระยะแรกๆ ควรทำร่มบังแดดด้วย
หมายเหตุ ระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูก คือ ระยะระหว่างต้นxระยะระหว่างแถว 6x6 เมตร
การดูแลรักษา
ในช่วง 1-2 ปีแรก การให้น้ำเป็นสิ่งจำเป็น ในฤดูแล้งควรรดน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และใช้
เศษหญ้าคลุมโคนเพื่อรักษาความชื้น
ศัตรูพืช
- ด้ ว งแรด จะกั ด ยอดมะพร้ า ว ทำให้ ใ บขาดเป็ น ริ้ ว ๆ รู ป สามเหลี่ ย ม ต่ อ มาทางมะพร้ า ว
จะหักทับลง ทำให้มะพร้าวโทรม หรือตายได้
ป้องกันและกำจัด โดยใช้สารสกัดชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการป้องกันแมลงศัตรูมะพร้าว ฉีดที่บริเวณ
โคนต้นมะพร้าว ประมาณ 3 ทางนับจากยอดลงมา และควรใช้ดินน้ำมันอุดรูหลังจากฉีดพ่น
- ด้วงงวงหรือด้วงไฟ ตัวหนอนจะกัดกินส่วนอ่อนของมะพร้าว ทำให้มะพร้าวแคระแกร็น
ใบหดสั้น ใบอ่อนร่วงหล่น โคนต้นมะพร้าวเน่า และตายในที่สุด
ป้องกันและกำจัด โดยใช้ดินน้ำมันอุด หรือทารอยแผลที่เกิดขึ้น และพรวนดินถมโคนมะพร้าว
อย่าให้รากลอย ใช้สารสกัดชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงผสมหรือขี้เลื่อยใส่ตามยอดมะพร้าว หรือรูที่พบ
ตัวด้วงทำลาย
การกำจัดวัชพืช โดยใช้วิธีไถพรวน ใช้มีดดาย
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 2 ครั้งในช่วงฤดูฝน โดยควรใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 2 ปิ๊บต่อต้นต่อปี และใส่ปุ๋ยห่าง
จากโคนต้นออกมา 15 เซนติเมตร จนถึงรัศมี 1.5 เมตร รอบต้น
การปลูกพืชแซม ในปีที่ 1-2 มะพร้าวอ่อนยังมีขนาดทรงพุ่มไม่ใหญ่นัก และยังไม่ได้ผลผลิต
จึงควรปลูกพืชอายุสั้น เช่น พืชตระกูลถั่ว พืชไร่ เพื่อเพิ่มรายได้
การเก็บเกี่ยว
ทำประมาณ 20 วัน ต่อ 1 ครั้ง เป็นระยะที่มะพร้าวมีเนื้อเต็มกะลาพอดี ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป
หรือที่เรียกว่ามะพร้าวเนื้อสองชั้น การเก็บเกี่ยวควรใช้เชือกผูกทะลาย แล้วหย่อนลงพื้น เพราะจะทำให้ไม่ช้ำ
หรือแตกง่าย เก็บได้นานขึ้น
ข้อควรจำ สังเกตจากสีผลบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล ถ้าเห็นสีขาวเป็นวงกว้างแสดงว่าบริเวณ
รอยต่อเหลือเพียงเล็กน้อยแสดงว่า ได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดี

ผลผลิต และลักษณะมะพร้าวอ่อนที่ดี

ใบ มีทางใบเส้นแผ่กระจายรอบลำต้น เมื่อมองทรงพุ่มจากภายนอกจุกคล้ายรูปวงกลม
จั่น มีจั่นอยู่ทุกโคนทาง และที่จั่นมีผลมะพร้าวทุกขนาดอายุติดอยู่
ผล มีผลโตสม่ำเสมอทัง้ ทะลาย น้ำหนักผลประมาณ 900 กรัมต่อผล ผลยาวรีเล็กน้อย และตรงก้น
เป็นจีบเล็กน้อย น้ำมีรสหวาน และกลิ่นหอม เนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อม
ต้น ลำต้นตั้งตรง แข็งแรง อวบ ปล้องถี่
หมายเหตุ เนื้อมะพร้าวอ่อนนำไปทำขนมหรืออาหาร อาทิ มะพร้าวแก้ว, น้ำส้มสายชูหมักจาก
น้ ำ มะพร้ า ว, แยมมะพร้าว, มะพร้าวกรอบ, กะทิ, เนยมะพร้าว, มะพร้าวแช่อิ่ม, สังขยาทาขนมปัง,
วุ้นมะพร้าว, ขนมโสมนัส, พายมะพร้าว, เค้กมะพร้าว, น้ำมะพร้าว กระป๋องผลิตภัณฑ์์จากมะพร้าว
ทำที่เขี่ยบุหรี่, กระจาด, ตระกร้า, กาน้ำ, พวงกุญแจ, กะโหลกซอ, ไม้กวาด, กระเช้า ฯลฯ

ตลาด และผลตอบแทน

ปัจจุบนั มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชทีน่ ยิ มบริโภคทัง้ ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทาง
เข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยก็นยิ มรับประทาน นอกจากนีย้ งั ส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ทัง้ ใน
รูปผลสดและแปรรูป มูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท
แหล่งข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร
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การปลูกไผ่ตง
ไผ่ ถูกจัดให้เป็นพืชอเนกประสงค์ และสารพัดประโยชน์ เนื่องจากส่วนต่างๆ ของไผ่สามารถนำมา
ใช้ประโยชน์ได้ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม อาทิ หน่อสามารถนำมาประกอบอาหาร หรือแปรรูปเป็นหน่อไม้ปบิ๊
(ต้มบรรจุปิ๊บ) ลำต้นสามารถใช้ในการก่อสร้าง เช่น ทำนั่งร้าน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือทำเยื่อกระดาษ
ใบใช้ห่อขนม ทำหมวก ทำหลังคา กิ่งและแขนงใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ และกิ่งแขนงของไผ่ยังนิยมใช้มาเป็น
ส่วนขยายพันธุ์ พันธุ์ไผ่ที่สำคัญ และเป็นที่นิยมปลูกในการบริโภค ได้แก่ ไผ่ตง ซึ่งเกษตรกรสามารถ
ปลูกไผ่ตงเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมก็ได้ เพราะไผ่ตงเป็นไม้โตเร็ว สามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด
และเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

1. พันธุ์ไผ่ตง
ไผ่ตง สามารถจำแนกเป็นพันธุ์ต่างๆ ได้ 5 พันธุ์ ด้วยกันคือ
“ตงดำหรื อ ตงจี น ” เป็ น พั น ธุ์ ที่ นิ ย มปลู ก กั น มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี ร สชาติ ดี เป็ น ที่ นิ ย มของ
ผู้บริโภคและตลาดมีความต้องการมาก ให้ผลผลิตสูง และเป็นพันธุ์ที่นิยมนำมาใช้เป็นตงหมก (ไผ่ตงหวาน)
ซึ่งจะขายได้ราคาสูงกว่าไผ่ตงธรรมดาที่ไม่ได้หมักถึง 2 เท่าตัว
“ตงหม้อหรือตงใหญ่” เป็นพันธุ์ที่มีต้นขนาดใหญ่และมีการแตกกิ่งแขนงน้อย ทำให้การขยายพันธุ์
เป็นไปได้น้อยและช้า การออกหน่อไม่ดก เพราะออกเฉพาะช่วงกลางฤดูฝน และช่วงเวลาที่ออกหน่อสั้น
มากกว่าพันธุ์อื่นๆ ทำให้ไม่เป็นที่นิยมปลูกมากนัก
“ไผ่ตงเขียว” เป็นไผ่ขนาดกลาง และสามารถทนความแห้งแล้งได้ดี ให้ผลผลิตสูง มีชว่ งการออกหน่อ
กว้ า งกว่ า พั น ธุ์ อื่ น คื อ จะออกหน่ อ ถึ ง 2 ช่ ว ง คื อ ฤดู ฝ นและระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม-พฤศจิ ก ายน
ซึ่งเป็นช่วงที่มีไผ่ตงออกสู่ตลาดน้อย ทำให้ขายได้ราคาสูง แม้คุณภาพจะด้อยกว่าไผ่ตงดำ
“ไผ่ ต งไต้ ห วั น ชนิ ด ใหญ่ ” หรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า “มาจู ” และไผ่ ต งไต้ ห วั น ชนิ ด เล็ ก หรื อ
“ลิ่วจู” ซึ่งหน่อของไผ่ตงทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถรับประทานดิบๆ ได้เพราะมีรสหวานกรอบ และเนื้อละเอียด
หมายเหตุ การปลูกไผ่ตงพันธุไ์ ต้หวัน เช่น ไผ่มาจูจะต้องมีการกลบดินสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร
ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ก่อนที่จะแทงหน่อ เพราะหากหน่อถูกแสงแดดกาบจะเป็นสีเขียว มีรสขม
และไม่สามารถรับประทานได้
2. ดิน
ไผ่ ต งจะขึ้ น ได้ ดี ใ นดิ น ร่ ว นปนทรายที่ มี ก ารระบายน้ ำ ที่ ดี ไม่ ช อบสภาพดิ น ปลู ก ที่ มี น้ ำ ท่ ว มขั ง
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เพราะถ้าโดนน้ำท่วมขังจะทำให้ราก หน่อ และเหง้าเน่าตายได้ง่าย และดินที่เหมาะกับการปลูกควรเป็น
ดินกรดหรือดินเปรี้ยว
หมายเหตุ ถ้าจะปลูกในบริเวณที่ลุ่มมีน้ำท่วมถึง ควรทำการยกร่องให้สูงพ้นน้ำ
3. ภูมิอากาศ ไผ่ตงเป็นพืชที่ทนความแล้งได้ดี พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำตั้งแต่ 1,100 มิลลิเมตร ขึ้นไป
ก็สามารถปลูกได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. การเตรียมดิน
ควรทำในช่ ว งก่ อ นฤดู ฝ น โดยกำจั ด วั ช พื ช ออกจากแปลงปลู ก ให้ ห มด ไถพรวนดิ น 2 ครั้ ง
ครั้งแรกให้ไถดะตากดินไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ จึงไถพรวนอีกครั้งให้ดินย่อยละเอียด
2. ระยะปลูก
ระยะปลูกของไผ่ตง ควรคำนึงถึงเรื่องพันธุ์และสภาพดินเป็นหลัก ดังนี้
- ไผ่ ต งหม้ อ หรื อ ตงใหญ่ ต้ อ งใช้ ร ะยะปลู ก กว้ า งกว่ า พั น ธุ์ อื่ น ระยะที่ เ หมาะสม
คือ 8x8 เมตร ไร่หนึ่งปลูกได้ 25 ต้น
- ไผ่ตงดำ ระยะปลูกในพืชทีด่ นิ ดี มีธาตุอาหารพืชสมบูรณ์ ระยะปลูกควรเป็น 8x8 เมตร
ไร่หนึ่งปลูกได้ 25 ต้น แต่ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง หรือ ต่ำ อาจใช้ระยะ 6x6 เมตร
ซึ่งต้องมีการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างดี โดยการตัดแต่งกอ และให้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี
- ไผ่ ต งเขี ย ว ระยะปลู ก ควรเป็ น 8x8 เมตร หรื อ 6x8 เมตร สามารถปลู ก ได้
35-45 ต้นต่อไร่ หมายเหตุ ถ้าในสภาพที่ดินไม่ดีนัก ฝนตกไม่สม่ำเสมอ ควรปลูกเฉพาะไผ่ตงสีเขียว
เพราะเป็นพันธุ์ที่ทนแล้งได้ดีกว่าไผ่ตงดำ
3. วิธีปลูก
ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เนื่องจากดินจะมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ โดยการปลูกจะวางกิ่งให้เอียง
45 องศาเซลเซียสกับพื้นดิน จะทำให้ไผ่ตงแทงหน่อได้เร็วกว่าการปลูกโดยไม่เอียงกิ่งพันธุ์
หมายเหตุ ในการปลูกปีแรก – ปีที่ 3 ควรปลูกพืชแซม เช่น พริก มะเขือ ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริม
รายได้แล้วยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารแก่ดินอีกด้วย
4. การเก็บเกี่ยว
ไผ่ตงทีม่ อี ายุ 3 ปีขนึ้ ไป สามารถตัดหน่อออกขายได้ โดยสามารถตัดหน่อออกขายได้ทกุ 4-5 วัน นิยม
ตัดหน่อในตอนเช้า เนื่องจากจะได้หน่อที่สด และมีรสชาติหวาน

ตลาด และผลตอบแทน

ในการจำหน่ายหน่อไม้ไผ่ตงสด เกษตรกรจะจำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางจากปากคลองตลาด
ส่วนหนึง่ และโรงงานหน่อไม้อดั ปิบ๊ ส่วนหนึง่ โดยในระยะต้นฤดูและปลายฤดู คือ ช่วงมิถนุ ายนถึงกรกฎาคม และ
สิ ง หาคมถึ ง พฤศจิ ก ายน เป็ น ช่ ว งที่ มี ห น่ อ ไม้ อ อกสู่ ต ลาดน้ อ ย และมี ร าคาดี อาจมี ร าคากิ โ ลกรั ม ละ
10-15 บาท ผลผลิตส่วนใหญ่จะขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะเสียค่าขนส่งเองเพื่อนำไปจำหน่ายให้
ผู้บริโภคต่อไป แต่ในระยะที่ไผ่ตงมีหน่อออกสู่ตลาดมากประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมราคาจะต่ำลง
บางครั้งราคากิโลกรัมละ 1.00-1.50 บาท ในช่วงนี้เกษตรกรจะจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตหน่อไม้ตงอัดปิ๊บ
เพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่วนหนึ่งจะส่งออกต่างประเทศ โดยมีตลาดใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ไผ่ตง
จะสามารถให้ผลผลิตเต็มที่ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป แต่ละกอมีผลผลิตประมาณ 30-40 หน่อ และมีน้ำหนัก
ประมาณ 45-80 กิโลกรัม หรือใน 1 ไร่ จะมีผลผลิตเป็นน้ำหนักประมาณ 1,125-2,000 กิโลกรัม และตั้งแต่
ปีที่ 5 เป็นต้นไป เกษตรกรจะเสียค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกต่อไร่เฉลี่ย 2,790 บาท
แหล่งข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร
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การผลิตฝรั่งคุณภาพ
ฝรั่ง เป็นผลไม้ที่คุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของคนไทยมาช้านานทั้งเป็นผลไม้ที่มีขายตลอดทั้งปี
สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแต่ถ้าปลูกในดินร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุมาก และมีการระบายน้ำดีก็จะได้
ผลผลิตที่ดี ต้นฝรั่งสามารถทนสภาพความแห้งแล้งได้ดี เกษตรกรสามารถปลูกฝรั่งเพื่อเป็นอาชีพหลัก หรือ
เป็นอาชีพเสริม แม้กระทั่งปลูกเพื่อเก็บผลมาบริโภคภายในครัวเรือนก็ได้

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

1. พันธุ์
ฝรั่งสามารถจัดประเภทพันธุ์ออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ
- กลุ่มรับประทานสด ได้แก่ ฝรั่งที่มีผลใหญ่ มีรสชาติอร่อยกลมกล่อม เช่น พันธุ์พื้นเมือง ได้แก่
พันธุ์ขี้นก ฝรั่งพันธุ์จีน ได้แก่ พันธุ์บางเสาธง พันธุ์หลวงท่องสื่อ ฝรั่งพันธุ์อินเดีย ได้แก่ พันธุ์อีแห้ว พันธุ์อาลา
ฮาบัด พันธุ์เวียดนาม ได้แก่ กลมสาลี่ ขาวเศวต แป้นสีทอง เป็นต้น
- กลุ่มฝรั่งประดับ ส่วนใหญ่จะมีผลขนาดเล็กมาก มีทรงต้นเป็นพันธุ์ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบมี
ลักษณะเล็กและแคบอาจมีใบเป็นจีบ ดอกสีขาว ผลสีเขียวเข้ม
- กลุ่มฝรั่งแปรรูป เป็นฝรั่งที่มีลักษณะเหมาะที่จะใช้ในการแปรรูปต่างๆ เช่น น้ำฝรั่ง โดยนิยม
ใช้พันธุ์เบอมองท์ พันธุ์คาฮัวลูคา โดยส่วนใหญ่จะมีขนาดผลไม่ใหญ่มากนัก ที่สำคัญเนื้อมีสีชมพูมีกลิ่นหอม
และฉ่ำน้ำมาก
2. ดิน
ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นและออกดอกผลได้ในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินปนทราย
แต่ดนิ ทีจ่ ะให้ผลดีทสี่ ดุ คือ ดินร่วนปนทราย หรือดินตกตะกอนริมแม่นำ้ ลำคลอง หากปลูกในดินเหนียวจะต้อง
ยกร่อง เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก โดยร่องที่จะยกไม่ควรต่ำกว่า 6 เมตร และท้องร่องควรกว้าง 1.5 เมตร
3. ปุ๋ย
ปุ๋ยมีความสำคัญต่อฝรั่งเป็นอย่างมาก หากไม่ใส่ปุ๋ยจะได้ผลน้อยลงเป็นลำดับ ปุ๋ยที่นิยม ได้แก่
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยควรใส่ปุ๋ยตั้งแต่แรกปลูก จากนั้นก็ใส่สม่ำเสมอทุกๆ ปี ปีละ 3 ครั้ง
หมายเหตุ ฝรั่งเป็นพืชที่ชอบแสงแดด แต่ไม่ชอบลมพัดแรง ดังนั้นหากปลูกในที่โล่งควรมีต้นไม้
กำบัง
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ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเตรียมดิน
ฝรั่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นง่าย แม้ไม่ต้องเตรียมหลุมก็สามารถขึ้นได้ แต่ถ้าต้องการให้ฝรั่งโตเร็วและ
ออกผลต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ควรมีการเตรียมหลุมปลูก และเตรียมดินที่ใช้ปลูก ดังนี้
วิธีเตรียมหลุมปลูก
- ขุดหลุมกว้าง ยาว ลึก อย่างละ 1 เมตร แยกดินชั้นบนและชั้นล่างไว้ต่างหากคนละกอง นำเอา
เศษไม้ใบหญ้าแห้งมาใส่หลุมนี้ แล้วเอามูลสัตว์ทบั ชัน้ บน รดน้ำให้ชมุ่ ปล่อยทิง้ ไว้ประมาณ 3-4 เดือน
หมายเหตุ หากขุดหลุม แล้วมีน้ำซึมออกมาจากก้นหลุมให้เปลี่ยน เพราะรากฝรั่งจะแช่น้ำ ทำให้
ปลูกไม่ได้ผล
วิธีเตรียมดินปลูก
- นำเอาดินชั้นบนที่ขุดแยกไว้ มาผสมปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก โดยผสมดิน 1 ส่วน ปุ๋ย 1 ส่วน
คลุกเคล้าดินและปุ๋ยให้เป็นเนื้อเดียวกัน ตากเก็บไว้ ก็จะได้ดินปลูกฝรั่งชั้นเยี่ยม
2. การปลูก
สำหรับในดินที่อุดมสมบูรณ์ดี ควรใช้ระยะปลูก 6x6 เมตร แต่ถ้าดินไม่อุดมสมบูรณ์ ควรปลูกระยะ
5x5 เมตร โดยนำกิ่ ง พั น ธุ์ ที่ ต้ อ งการปลู ก มาใส่ ใ นหลุ ม ที่ เ ตรี ย มไว้ แ ล้ ว กลบ จากนั้ น ใช้ ไ ม้ ห ลั ก ปั ก ยึ ด
กิ่งพันธุ์ไว้ไม่ให้โยก

ผลผลิต

ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็ว ถ้าเพาะจากเมล็ดจะเริ่มออกผลในระยะ 1 ปี แต่จะได้ผลเต็มที่เมื่อ
มีอายุ 5-6 ปี การเก็บผลฝรั่งนั้นจะต้องเก็บเมื่อผลแก่จัด ระยะเวลาตั้งแต่ดอกบานแล้วถึงผลแก่ประมาณ
5 เดือน โดยฝรั่งสามารถจำหน่ายเป็นผลสดในลักษณะเป็นกิโลกรัม หรือนำไปแปรรูปเป็นน้ำฝรั่ง เยลลี่ฝรั่ง
แยมฝรั่ง เป็นต้น
แหล่งข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร

55

การปลูกส้มโอ
ส้มโอ เป็นไม้กึ่งร้อนที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย และเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เพราะเป็นที่นิยมบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาสูง
และมีระยะเวลาในการวางตลาดได้นาน จึงทำให้เป็นพืชที่มีศักยภาพสูงในการส่งออก

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

1. พันธุ์
ส้มโอที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีมากมายกว่า 30 พันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่
- พั น ธุ์ข าวทองดี มีข นาดผลปานกลาง ทรงผลกลมแป้น ส่ว นหัว นูน น้ำหนักผลประมาณ
940-1,060 กรัม เปลือกผลค่อนข้างบางมีความหวานสูง
- พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง มีขนาดผลใหญ่ ทรงผลกลมน้ำหนักผลประมาณ 1,800 กรัม เปลือกผลหนา
รสชาติปะแล่มๆ หรือหวานอมเปรี้ยว
2. ดิน
ส้มโอสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดใี นดินทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็นดินทราย ดินร่วน ดินร่วนปนทราย
หรือร่วนดินเหนียวที่ได้รับการปรับปรุงสภาพให้ระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขังหรือแฉะ ดินที่ปลูกส้มโอแล้วให้
ผลผลิตคุณภาพควรลึกอย่างน้อย 1 เมตร มีความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-6.5
หมายเหตุ ผลผลิตที่ได้จะต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพดินในแต่ละที่
3. ปุ๋ย
ส้มโอ เป็นพืชที่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ อาทิ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การปลูก
- การปลู ก ในพื้ น ที่ ด อนที่ น้ ำ ไม่ ขั ง ไม่ ต้ อ งยกร่ อ ง ควรปรั บ พื้ น ที่ ใ ห้ เรี ย บ แล้ ว กำจั ด วั ช พื ช
การปลูกเป็นแถว ควรขุดหลุมปลูกขนาดประมาณ 50x50x50 เซนติเมตร ควรใช้ระยะปลูก 8x8 เซนติเมตร
เพราะรากจะเจริญลงลึกในแนวดิ่ง
- การปลูกในที่ลุ่ม ทำการเตรียมดินในช่วงฝนแล้งแล้วทิ้งไว้ให้ดินสุก (ดินสุกคือดินที่แห้งร่วน
และระบายน้ำได้ดี) โดยขุดเป็นร่องใช้สันร่องปลูก สันร่องกว้างประมาณ 6.5 เมตร สำหรับร่องน้ำกว้าง
ประมาณ 1.5 เมตร ลึ ก 1 เมตร ควรยกร่ อ งขวางทางแสงอาทิ ต ย์ จ ะทำให้ ไ ด้ รั บ แสงแดดสม่ ำ เสมอ
ถ้าเป็นที่ลุ่มมาก ต้องทำคันกั้นน้ำรอบสวน โดยฝังท่อระบายน้ำเข้า-ออกจากสวน ขุดหลุมปลูกโดยใช้ระยะ
ประมาณ 6x8 เมตร
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- นำพันธุ์ส้มโอที่ต้องการปลูกมาใส่ตรงกลางหลุมที่เตรียมไว้ กดดินบริเวณโคนกิ่งพันธุ์ให้แน่น
พอประมาณ จากนั้นใช้ไม้หลักปักยึดกิ่งพันธุ์ไม่ให้โยก รดน้ำให้ชุ่มแล้วหาเศษฟางแห้งมาคลุมดิน เพื่อช่วยลด
การสูญเสียน้ำในระยะที่ต้นยังเล็กอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ต้นส้มโอตั้งตัวได้เร็วขึ้น
2. การให้น้ำ
ให้ น้ ำ อย่ า งสม่ ำ เสมอหลั ง การปลู ก โดยควรให้ น้ ำ ในตอนเช้ า และเมื่ อ ต้ น ส้ ม โอใกล้ อ อกดอก
ควรงดน้ำประมาณ 5-30 วัน
3. การเก็บเกี่ยว
โดยทั่วไปส้มโอจะออกดอกปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2
ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ส้มโอจะเจริญเติบโตนับจากช่วงออกดอกติดผลถึงผลแก่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ
7-8 เดือน โดยคุณภาพของส้มโอ 2 ชุดนี้จะต่างกัน ส้มโอที่ติดผลชุดหลัง (สิงหาคม–ตุลาคม) จะมีรสชาติที่
เข้มข้นกว่า เพราะมีปริมาณกรดและน้ำตาลสูงกว่า (มีปริมาณน้ำในผลน้อยกว่าเพราะเจริญเติบโตในช่วง
ฤดูหนาวและเก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง)

ผลผลิต

ส้มโอสามารถจำหน่ายตามน้ำหนักเป็นกิโลกรัม หรือจำหน่ายตามขนาดของผล และสามารถนำมา
แปรรูปได้เป็นหลายชนิด อาทิ ส้มโอแก้วสี่รส ส้มโอเชื่อม เป็นต้น

ตลาด และผลตอบแทน

ส้มโอเป็นที่นิยมบริโภคในตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยส้มโอที่จำหน่ายในตลาดภายใน
ประเทศในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก สำหรับตลาดส้มโอในต่างประเทศพันธุ์ที่
เป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศคือ พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และขาวทองดี โดยมีตลาดที่สำคัญคือ ฮ่องกง สิงคโปร์
มาเลเซีย แคนาดา ฝรั่งเศสและอังกฤษ
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การผลิตมะม่วง
เพื่อการส่งออก
มะม่วง จัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมากในปัจจุบัน เพราะสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่
ทุกจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เกษตรกรจึงสามารถปลูกมะม่วงเพื่อเป็นพืชเสริมรายได้ หรือปลูก
ในลักษณะเป็นสวนเพื่อการส่งออก

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

1. พันธุ์ มะม่วงมีพนั ธุม์ ากมายประมาณกว่า 150 สายพันธุ์ แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ คือ
- มะม่วงสำหรับรับประทานผลดิบ เช่น เขียวเสวย ฟ้าลัน่ พิมเสนมัน แรด มันหนองแซง เป็นต้น
- มะม่วงสำหรับรับประทานผลสุก เช่น น้ำดอกไม้ อกร่อง หนังกลางวัน ทองคำ เป็นต้น
- มะม่วงทีป่ ลูกเพือ่ การอุตสาหกรรมแปรรูป ได้แก่ มะม่วงแก้ว มะม่วงสามปี และมะม่วงโชคอนันต์
2. ดิน มะม่วงชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถ
ระบายน้ำได้ดี หากปลูกในที่ราบลุ่มซึ่งดินส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียว จะต้องยกร่อง และควรมีดินความเป็น
กรดด่างอยู่ระหว่าง (pH) 5.5-7.5
3. ระดับน้ำในดิน และความลึกของหน้าดิน ถ้าระดับน้ำในดินตื้นรากมะม่วงจะไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควร เพราะไม่สามารถยึดดินเพื่อประคองลำต้นได้ ทำให้ลำต้นแคระแกร็น และโค่นล้ม
ได้ง่าย (ควรมีเนื้อดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร )
4. อุณหภูมิ มะม่วงเป็นพืชที่เจริญเติบโตที่อุณหภูมิ 20-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิก่อน
การออกดอก 5-20 องศาเซลเซียส ต่อกัน 2 สัปดาห์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเตรียมดิน
- การปลูกในที่ลุ่ม ต้องขุดร่องสวนไถพรวนดิน แล้วตากดินไว้จนสุก (ประมาณ 15-30 วัน)
จากนั้นจึงขุดยกร่องสำหรับการระบายน้ำ ขนาดของร่องสวนทั่วไปนั้น ฐานร่องกว้างประมาณ 6-6.5 เมตร
สันร่องกว้าง 5.5 เมตร ท้องร่องกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1.4 เมตร ให้มีค่าความเป็น กรด-ด่าง เหมาะสม
เมือ่ ขุดยกร่องเสร็จแล้ว ต้องปรับสภาพดินแล้วจึงปรับให้ดนิ ร่วนซุย โดยการใส่ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ หมัก จากนัน้ ให้
ตากดินอีกครัง้ หนึง่ แล้วจึงพรวนดินบนสันร่องเพือ่ กลับหน้าดิน และเริม่ ลงมือขุดหลุมปลูก
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- การปลู ก ในที่ ด อน ก่ อ นที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ดิ น วิ เ คราะห์ ค่ า (pH) ความเป็ น กรดด่ า งของดิ น
แล้วปรับสภาพดินโดยการพรวนดินประมาณ 1-2 ครั้ง สำหรับดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว ก็กำจัดวัชพืช
แล้วลงมือขุดหลุมปลูกได้เลย แต่ถ้าหากเป็นดินทรายจัด มีอินทรีย์วัตถุอยู่น้อยก็ให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
เพิ่มเติม
2. การขุดหลุมปลูก
- โดยปกติจะกำหนดให้หลุมมีความกว้าง ยาว และลึกประมาณ 50 เซนติเมตร (หากดินดี
สามารถขุดหลุมขนาดเล็กได้) ระยะของการปลูกมีหลายระยะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปลูก หากมี
ระยะการปลูกแบบถี่หรือระยะชิด และจำเป็นต้องดูแลตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งคุณภาพ
และปริมาณ ส่วนระยะการปลูกแบบห่าง (ประมาณ 6x6 เมตร ขึ้นไปจนถึง 10x10 เมตร ) เป็นการปลูก
ที่เหมาะสมสำหรับมะม่วงที่ขยายพันธุ์โดยการทาบกิ่ง
3. วิธีปลูก
- การปลูกด้วยการทาบกิ่ง ติดตา ให้ปลูกลึกระดับเดียวกับดินในภาชนะปลูกเดิม หรือสูงกว่า
แต่ต้องไม่ปิดรอยที่ติดตาหรือตัดต่อกิ่งไว้ เพื่อสะดวกในการลอกพลาสติกพันแผลออกและเป็นการป้องกัน
ไม่ให้ติดโรคทางรอยแผลได้
- การปลูกด้วยกิ่งตอน ให้ปลูกลึกระดับเดียวกับดินในภาชนะเดิม หรือให้เหลือจุกมะพร้าว
ในการตอนโผล่อยู่เล็กน้อย ไม่ควรกลบดินจนมิดจุกมะพร้าวเพราะจะทำให้เน่าได้ง่าย
- เมือ่ ปลูกเสร็จ ให้ปกั ไม้เป็นหลัก ผูกต้นกันลมโยกแล้วรดน้ำให้ชมุ่ โดยควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
(ประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม) เพื่อให้มะม่วงตั้งตัวได้เร็วขึ้น
4. การเก็บเกี่ยว
การออกดอกของมะม่วง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์มะม่วง ความอุดมสมบูรณ์ของต้น
รวมไปถึงสภาพอากาศด้วย อายุการเก็บเกี่ยวนับตั้งแต่ออกดอกจนถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ 95-115 วัน

ผลผลิต ตลาดและผลตอบแทน

มะม่วง สามารถจำหน่ายเป็นผลสด โดยจำหน่ายเป็นกิโลกรัม หรือนำไปแปรรูปได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั พันธุ์
และความนิยมในการบริโภค เช่น มะม่วงแก้วนิยมนำมาดอง
มะม่วงน้ำดอกไม้จะมีราคากิโลกรัมละ 20-40 บาท แต่ถ้ามะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก ราคา
อยู่ระหว่าง 50-70 บาทต่อกิโลกรัม
แหล่งข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร
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การผลิตชมพู่
ชมพู่ เป็ น ผลไม้ เขตร้ อ นซึ่ ง มี ถิ่ น กำเนิ ด ในประเทศอิ น เดี ย เป็ น พื ช จั ด อยู่ ใ นตระกู ล เดี ย วกั บ
ฝรั่งหว้า ยูคาลิปตัส เป็นพืชที่ชอบน้ำ จัดเป็นผลไม้ที่มีลำต้นขนาดใหญ่ ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกุหลาบ ผลมี
รสหวานกรอบ คนไทยนิ ย มปลู ก เป็ น ไม้ ม งคลประจำบ้ า น ชมพู่ เ ป็ น ผลไม้ ที่ อุ ด มไปด้ ว ยวิ ต ามิ น เอ
ผลนอกจากจะใช้รับประทานสดแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์์ต่างๆ ได้ เช่น เยลลี่ แยม และ
แช่อิ่ม เป็นต้น

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

ชมพู่ เป็นผลไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ทุกสภาพพื้นที่ แต่เจริญเติบโตได้ดีที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์
ดินที่เหมาะสม คือ ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคตะวันตก สภาพความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.5-7.0

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเตรียมแปลงปลูก
ในการปลูกชมพู่ สามารถปลูกได้แบบยกร่องในที่ราบลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันตก ซึ่งการปลูกแบบยกร่องนี้ ส่วนหลังร่องกว้างประมาณ 3 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1-1.50 เมตร
มีแนวชายร่องข้างละ 0.50 เซนติเมตร ซึ่งหลังยกร่องแล้วควรตากดินไว้ 1 เดือน แล้วจึงพลิกหน้าดิน
ให้ดินล่างลงไปอยู่ด้านล่าง และดินบนซึ่งถูกทับขณะขุดร่องกลับมาอยู่ด้านบนตามเดิม ช่วงพลิกนี่เอง
ที่ชาวสวนสามารถทำการปรับสภาพดิน โดยใช้ปูนขาวและปุ๋ยคอกลงไปในดินได้เลย สำหรับพื้นที่ดอน
ควรไถพรวนพร้อมทำการปรับสภาพดิน และใส่ปุ๋ยคอก
2. กำหนดระยะการปลูก
2.1 แบบยกร่อง ส่วนใหญ่ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 4 เมตร
2.2 บนพื้ น ที่ ด อน ใช้ ร ะยะ 4x4 เมตร หรื อ 6x6 เมตร แล้ ว แต่ ส ภาพความสมบู ร ณ์
ของดินด้วย ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ ควรปลูกระยะ 6x6 เมตร
3. การเตรียมหลุมปลูก
โดยทั่ ว ๆ ไปหลุ ม ปลู ก จะใช้ ข นาด 50x50x50 เซนติ เ มตร (กว้ า งxยาวxลึ ก ) โดยแยก
ดินหน้าไว้ข้างหนึ่งและดินล่างไว้อีกข้างหนึ่ง แล้วเอาปุ๋ยคอกประมาณ 50 กิโลกรัมผสมกับหน้าดินอัตราส่วน
1:1 และปุ๋ยร็อคฟอสเฟต 500 กรัม กลบลงไปในหลุมจนพูน
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4. การปลูก
ต้นพันธุ์ชมพู่ที่คัดเลือกไว้แล้ว นำมาถอดภาชนะเพาะชำออก แล้วตรวจดูว่ามีรากขดหรือไม่
ขยายรากออก หันทิศทางของกิ่งให้เหมาะสม แล้วฝังลงในหลุมที่เตรียมไว้ โดยให้ระดับสูงกว่าระดับดินเดิม
เล็กน้อย หลังจากบ่มนำดินล่างมาเติมบนปากหลุมจนพูนแล้วอัดดินให้แน่น ปักไม้และผูกเชือกลำต้น พร้อม
ปักทางมะพร้าวพรางแสงในทิศทางตะวันตก และตะวันออก เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มทันที เพื่อป้องกันไม่ให้
ต้นชมพู่ที่ปลูกใหม่เหี่ยวเฉา หลังจากต้นชมพู่ตั้งตัวได้แล้ว จึงค่อยนำทางมะพร้าวออก

ผลผลิต

สามารถให้ผลผลิตหลังจากปลูกไปแล้ว 15-18 เดือน

ตลาด และผลตอบแทน

ตลาดชมพู่ส่วนใหญ่ เป็นตลาดภายในประเทศ ได้แก่ ตลาดประจำจังหวัดต่างๆ ตลาดกรุงเทพฯ
ได้แก่ ตลาดสี่มุมเมือง ปากคลองตลาด ตลาดไท เป็นต้น ราคาชมพู่ในช่วงฤดูกาล ประมาณกิโลกรัมละ
20-25 บาท ส่วนนอกฤดูกาลราคากิโลกรัมละ 50-80 บาท

ต้นทุน และผลตอบแทน

ต้นทุนในการผลิตชมพู่ ประมาณ 3,400 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน ประมาณ 23,400 บาทต่อไร่ ทั้งนี้
คิดจากราคาที่จำหน่ายที่ 13.70 บาท
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การผลิต
ถั่วเขียวครบวงจร
ถั่วเขียว เป็นพืชที่มีอายุ ใช้น้ำน้อย มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ดี
ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60-75 วัน ปลูกได้ตลอดปีคือ ฤดูแล้งหลัง
ทำนาปี ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝนหลังเก็บเกี่ยวพืชไร่หลัก เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปอ เป็นต้น พื้นที่ปลูก
ถั่วเขียวในแต่ละปีประมาณ 9 แสนไร่

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

1. พันธุ์ ใช้พันธุ์กำแพงแสน 1, กำแพงแสน 2, ชัยนาท 60, ชัยนาท 72, ชัยนาท 36, มอ 1,
มทส 1 ที่มีความพอดี อัตราส่วนที่ใช้ 5-8 กิโลกรัมต่อไร่
2. เชื้อไรโซเบียม 1 ถุง (200 กรัม) ต่อไร่
หมายเหตุ
หากดินเป็นกรดจัด (pH ต่ำกว่า 5.0) ต้องมีการปรับปรุงดินด้วยปูนขาวหรือปูนบดเสียก่อนเพื่อลด
ความเป็นกรด และลดพิษอลูมินั่มและเหล็ก

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียมดิน
ควรไถด้วยผาน 3 ตากดินทิ้งไว้ คราดเก็บเศษวัชพืชออกให้หมด แล้วจึงไถด้วยผาน 7 จากนั้น
ควรทำร่องระบายน้ำระหว่างร่องปลูกเพื่อกันมิให้น้ำท่วมขัง แล้วจึงหยอดหรือหว่านการปลูก ปลูกได้ 2 วิธี
1. การปลูกแบบหว่าน
หลังจากไถด้วยผาน 7 ให้หว่านเมล็ดที่คลุกเชื้อไรโซเบียมแล้วให้สม่ำเสมอที่แปลงอัตราเมล็ดที่ใช้
ประมาณ 5-6 กิโลกรัมต่อไร่ หลังไถคราดกลบเพื่อรักษาความชื้นในดิน
2. การปลูกแบบหว่าน
โดยโรยเป็นแถวระยะแถว 50 เซนติเมตร อัตราการใช้เมล็ด 15-20 เมล็ด ต่อแถวยาว 1 เมตร
ถั่วเขียวมีความต้องการไนโตรเจนสูงโดยธรรมชาติ พืชตระกูลถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมา
ใช้ประโยชน์โดยการทำงานของจุลินทรีย์ไรโซเบียมที่รากจึงควรคลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียมถั่วเขียว ก่อนปลูก
ทุกครั้ง ถ้าปลูกในดินร่วนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการเพาะแปลงทำลายวัชพืช และควรใส่
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเพิ่มเติมและใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 3 กิโลกรัมต่อไร่
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ถั่วเขียวแม้จะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย แต่ไม่ควรให้ขาดน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงออกดอกและ
ติดฝักสร้างเมล็ด เพราะจะทำให้ผลผลิตต่ำ ควรให้น้ำทุกๆ 10-14 วัน และหยุดให้น้ำเมื่อฝักเขียวแก่เต็มที่
ฝักแรกเริ่มเป็นสีดำซึ่งตลอดฤดูปลูกจะให้น้ำประมาณ 4 ครั้ง สำหรับการปลูกถั่วเขียวในฤดูฝนควรมีการ
ให้น้ำระยะฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะออกดอกถึงระยะสร้างฝักและเมล็ด

ผลผลิต

ถั่วเขียวนอกจากสามารถนำไปบริโภคได้โดยตรง เช่น นำไปต้มน้ำตาล หรือเต้าส่วน ยังนำไป
เพาะถั่วงอกได้ เพื่อนำไปประกอบอาหารมากมาย รวมทั้งสามารถแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่
การทำวุ้นเส้น การทำแป้งถั่วเขียว การทำเนื้อเทียมจากโปรตีนสกัด และการนำแป้งถั่วเขียวมาทำซาหริ่ม

ตลาด และผลตอบแทน

การปลูกถั่วเขียวเกษตรกรมักใช้เทคโนโลยีต่ำ ไม่บำรุงดูแลเท่าที่ควร จึงทำให้ผลผลิตต่ำ หาก
เกษตรกรสามารถให้นำ้ สม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชได้มปี ระสิทธิภาพ และปรับปรุงบำรุงดินให้มคี วามอุดมสมบูรณ์
พอสมควร ก็จะทำให้ได้รับผลผลิตเฉลี่ย 200 กิโลกรัมต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรได้รับ

ต้นทุนการผลิตประมาณ
ราคาที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ย

1,500
17-19

บาทต่อไร่
บาทต่อกิโลกรัม
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การปลูกถั่วลิสง
ถั่ ว ลิ ส งชอบพื้ น ที่ ด อน ดิ น มี ก ารระบายน้ ำ ดี ไม่ ช อบที่ น้ ำ ขั ง ลั ก ษณะดิ น ร่ ว น/ร่ ว นปนทราย
มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ชอบแสงแดดจัดอุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส ควรมีแหล่งน้ำ
พอเพียง ถั่วลิสงสามารถปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยมีช่วงระยะเวลาเพาะปลูกที่เหมาะสมดังนี้

การปลูกและดูแลรักษา

การปลูกถั่วลิสงควรเลือกพันธุ์ปลูกตามความต้องการของตลาด คือ
1. ใช้เพื่อการกะเทาะเมล็ด เช่น เมล็ดถั่วลิสงแห้ง ถั่วลิสงแห้งเมล็ดโตที่ใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์์
อาหาร นิ ย มใช้ พั น ธุ์ ที่ มี เ ยื่ อ หุ้ ม เมล็ ด สี ช มพู อ่ อ น พั น ธุ์ ไ ทนาน9 พั น ธุ์ ข อนแก่ น 60–1 พั น ธุ์ ข อนแก่ น 5
พันธุ์ขอนแก่น4 และพันธุ์ขอนแก่น6
2. ใช้ผลผลิตทั้งฝัก เช่น ถั่วลิสงต้ม(ฝักสด) ถั่วลิสงอบแห้งทั้งฝัก ซึ่งผลิตภัณฑ์์ดังกล่าวนิยมใช้
พันธุ์ที่มี 3–4 เมล็ดต่อฝัก และมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เช่น พันธุ์ สข38 พันธุ์กาฬสินธุ์1 ส่วนพันธุ์มีเยื่อหุ้ม
เมล็ ด สี ช มพู อ่ อ นได้ แ ก่ พั น ธุ์ ข อนแก่ น 60–2 พั น ธุ์ ข อนแก่ น 4 และพั น ธุ์ ข อนแก่ น 6 นอกจากนั้ น ยั ง มี
พันธุ์กาฬสินธุ์2 (เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูลายขีดสีม่วง)
การเตรี ย มดิ น ปลู ก ให้ ไ ถ/พรวนดิ น 1-2 ครั้ ง มี ค วามลึ ก ประมาณ 10–20 เซนติ เ มตร
ตากดิน 7-10 วัน สำหรับการปลูกหลังนาในฤดูแล้ง ควรยกร่องเพือ่ ให้นำ้ ไหลตามร่องปลูก ระยะการปลูกถัว่ ลิสง
ทีเ่ หมาะสมโดยทัว่ ไป ควรมีระยะระหว่างแถว 30-50 เซนติเมตร และระยะระหว่างหลุม 10–20 เซนติเมตร
โดยหยอดเมล็ดพันธุ์ 2–3 เมล็ดต่อหลุม ที่ความลึกประมาณ 5–8 เซนติเมตร ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ
25-30 กิโลกรัม(ทั้งฝักแห้ง) ต่อไร่ ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อไรโซเบียม (เพื่อช่วยให้รากถั่วลิสง
มีปมติดดีขึ้น ทำให้ถั่วลิสงตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้มากขึ้น) และยากันราเพื่อป้องกันโรคโคนเน่าหรือ
โคนเน่าขาด (สารไอโปรไดโอนหรือคาร์เบนดาซิมตามอัตราแนะนำ) หรือเชื้อไตรโคเดอร์มาซึ่งเป็นจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ต่อโรค สำหรับการให้น้ำควรให้น้ำทุก 7 วันในระยะเดือนแรก จากนั้นควรให้น้ำทุก 7-10 วัน อย่า
ให้ถั่วลิสงขาดน้ำในระยะออกดอก ลงเข็มสร้างฝักและเมล็ด เพราะจะทำให้ผลผลิตลดลงมาก ส่วนการกำจัด
วัชพืช ครั้งแรกที่อายุ 15 วัน และครั้งที่ 2 ที่อายุ 30 วันหลังงอก
การเก็บเกี่ยวถั่วลิสงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการผลิตถั่วลิสงให้มีคุณภาพดี ระยะการเก็บเกี่ยว
ที่ เ หมาะสมสั ง เกตได้ ที่ สี ข องเปลื อ กฝั ก ด้ า นในเปลี่ ย นสี เ ป็ น สี น้ ำ ตาลดำมากกว่ า 60 เปอร์ เซ็ น ต์ หรื อ
โดยการนับอายุ ถั่วลิสงที่ปลูกเพื่อบริโภคฝักสด (ถั่วต้ม) อายุประมาณ 85–95 วัน และฝักแก่เต็มที่
อายุประมาณ 95–110 วัน การเก็บเกี่ยวในขณะที่ดินยังมีความชื้นจะช่วยให้ถอนต้นถั่วขึ้นได้โดยง่าย
การปลิดฝักควรเลือกเฉพาะฝักที่ดีไม่เป็นโรค และตากฝักถั่วลิสงบนตะแกรง ตาข่าย แคร่ หรือผ้าใบ
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เพื่อไม่ให้ฝักถั่วสัมผัสพื้นดิน ซึ่งไม่ควรตากหนาเกิน 5 เซนติเมตร หมั่นพลิกกลับกองถั่วที่ตาก 2–3 ครั้ง
ต่อวัน จะช่วยให้ฝักถั่วลิสงแห้งสม่ำเสมอ ถ้าเป็นช่วงวันที่มีแดดจัดใช้เวลาตากประมาณ 3–5 วัน ฝักถั่ว
จะแห้งมีความชื้นต่ำกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหมาะกับการเก็บรักษาโดยบรรจุในกระสอบป่าน กระสอบสาน
และเก็บไว้ในโรงเรือนที่อากาศถ่ายเทได้ดี

ผลผลิต ผลตอบแทน

ผลผลิตเฉลี่ยฝักสด ประมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยฝักแห้ง
ต้นทุนประมาณ
ราคาเฉลี่ยฝักแห้งประมาณ
ผลตอบแทนประมาณ

350-500
250
4,200
21
1,050

กิโลกรัมต่อไร่
กิโลกรัมต่อไร่
บาทต่อไร่
บาทต่อกิโลกรัม
บาทต่อไร่

ที่มาข้อมูล กลุ่มพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว
กรมส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ 02- 561-0453
หมายเหตุ :
เกษตรกรสามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น เชื้ อ ไตรโคเดอร์ ม่ า ได้ ที่ ส่ ว นบริ ห ารศั ต รู พื ช
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02- 579-5178 และสามารถติ ด ต่ อ ขอซื้ อ เชื้ อ ไรโซเบี ย มได้ ที่ ตึ ก ไรโซเบี ย ม กรมวิ ช าการเกษตร
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-579-7522–3 (ให้บริการส่งทางไปรษณีย์ด้วย)
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การผลิตถั่วลิสงหลังนา
ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ให้ประโยชน์ทั้งเป็นพืชบำรุงดินและขายเป็นรายได้สำหรับเกษตรกร
นำมาปลูกหลังเก็บเกีย่ วข้าวได้ ทัง้ ในพืน้ ทีอ่ าศัยน้ำชลประทานและไม่อาศัยน้ำชลประทาน แต่การปลูกถัว่ ลิสง
หลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยไม่อาศัยน้ำชลประทานสามารถทำได้ในบางพื้นที่เท่านั้น
1. การเลือกพื้นที่ปลูก
พื้นที่ทำนาที่สามารถปลูกถั่วลิสงได้ดีโดยไม่อาศัยน้ำชลประทานตลอดฤดูกาล จะต้องมีระดับ
น้ำใต้ผิวดินตื้นในช่วงฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีความชื้นในดินดีในช่วงฤดูแล้ง
กล่าวโดยทั่วไปพื้นที่นาดังกล่าวระดับน้ำใต้ผิวดินจะค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ หลังเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งจะอยู่ลึก
ไม่เกิน 1.50-2.00 เมตร ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
2. การปลูก นอกจากระดับน้ำใต้ผิวดินตื้นจะเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จของการปลูกพืช
ฤดูแล้งในนาหลังเก็บเกีย่ วข้าว โดยไม่อาศัยน้ำชลประทานแล้ว การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ด ความลึกของ
การปลูก และการใช้วัสดุคลุมดินก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลผลิตของการปลูกพืชฤดูแล้งในนา
โดยไม่อาศัยน้ำชลประทาน
2.1 การเตรียมดิน
หลังการเก็บเกีย่ วข้าวเสร็จแล้ว รีบตัดตอซังข้าวออกจากแปลงนาและเก็บไว้ทคี่ นั นา การตัดตอซังข้าว
ออกจากแปลงนาจะช่วยให้นำ้ ขังอยูใ่ นแปลงนา (ถ้ามี) ควรหยอดเมล็ดลงในร่องหรือหลุมลึก 10-15 เซนติเมตร
การปลูกลึกทำให้รากถั่วลิสงหยั่งลงไปในดินได้ลึก เพื่อดูดความชื้นใต้ดินชั้นล่างได้มาก การใช้ตอซังข้าว
ที่ตัดออกแล้วนำกลับมาคลุมดินหลังจากปลูกถั่วลิสงได้ประมาณ 10-15 วัน จะช่วยรักษาความชื้นในดิน
ไว้ได้นาน
2.2 การใส่ปุ๋ย
การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวอาจจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้ โดยอาศัยปุ๋ยที่เหลือตกค้างจากการที่ใส่
ให้ กั บ ข้ า ว แต่ ถ้ า จะให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต สู ง ขึ้ น ควรใส่ ปุ๋ ย 25 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ โดยใส่ ปุ๋ ย ในร่ อ งพร้ อ มกั บ
การหยอดเมล็ด
2.3 การกำจัดวัชพืช
กล่าวโดยทั่วไป การปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้งโดยไม่ให้น้ำชลประทานจะมีวัชพืชน้อยมาก ในกรณีที่มี
วัชพืชเกิดขึ้นให้ใช้มือถอนออกจากแปลง
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2.4 การป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืชที่สำคัญในการปลูกถั่วลิสงก็คือ เสี้ยนดิน แต่การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยที่ดิน
ผ่านสภาพน้ำขังมาก่อนจะมีปัญหาเสี้ยนดินน้อย
2.5 การเก็บเกี่ยว
ใช้มอื ถอนต้นจากดินแล้วปลิดฝักออกจากต้น ถ้าดินแน่นให้ใช้จอบขุด เมือ่ ปลิดฝักออกจากต้นแล้ว
นำฝักถั่วลิสงตากแดดแล้วนำไปขายต่อไป หรืออาจจะขายในรูปของฝักสดก็ได้ ต้นถั่วลิสงที่ปลิดฝักออกแล้ว
ทิง้ เศษซากไว้ในแปลงนาเพือ่ เป็นปุย๋ สำหรับข้าวต่อไป ควรหยอดเมล็ดลงในร่องหรือหลุมลึก 10-15 เซนติเมตร
การปลูกลึกทำให้รากถั่วลิสงหยั่งลงไปในดินได้ลึกเพื่อดูดความชื้นในดินชั้นล่างได้มาก การใช้ตอซังข้าว
ที่ตัดออกแล้วนำกลับมาคลุมดินหลังจากปลูกถั่วลิสงได้ประมาณ 10-15 วัน จะช่วยรักษาความชื้นในดิน
ไว้ได้นาน

ต้นทุนในการผลิตถั่วลิสงหลังนา
ÃÒÂ¡ÒÃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าจ้างไถดะ
ค่าจ้างไถแปร
ค่าจ้างไถพรวน
ค่าเมล็ดพันธุ์ (2.5-3 ถังต่อไร่)
ค่าจ้างปลูก
ค่าปุ๋ยรองพื้น (50 กิโลกรัมต่อไร่)
ค่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและแมลง (9 ครั้งๆ ละ 200)
ค่าจ้างเก็บเกี่ยว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ราคาถั่วลิสง ฝักสด ไร่ละ
ต้นทุนการผลิต
กำไร
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ
ราคาจำหน่าย

17,000
8,250
8,750
80-100
170

¨Ó¹Ç¹(ºÒ·)
300
300
300
3,000
300
750
1,800
1,500
8,250
บาท
บาท
บาท
ถังต่อไร่
บาทต่อถัง

67

การปลูกผักลอยแพ
ในสภาวะที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมร้ายแรงครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ ในปี 2554 บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
เส้นทางสัญจรไปมารวมทัง้ พืน้ ทีท่ างการเกษตรเกิดความเสียหายมากมาย ผูค้ นเดือดร้อนในเรือ่ งของปัจจัย 4
ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของชีวิต โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของชีวิต แต่ด้วยสภาพพื้นดิน
ที่ได้เปลี่ยนเป็นพื้นน้ำ ทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อดำรงชีวิต คุณฮวด ไม้เนื้อทอง
ชาวหมู่บ้านราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทดลองทำแพปลูกผัก
เพือ่ เป็นทางเลือกสำหรับผูไ้ ม่มที ดี่ นิ เพาะปลูก ซึง่ คุณฮวดฯ ได้ลองผิดลองถูกหลายวิธสี ำหรับการทำแพปลูกผัก
จนได้แพปลูกผักที่มีอายุการใช้งานได้หลายปี

วัสดุทำแพปลูกผัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เศษโฟม ขนาดต่างๆ
ไม้ไผ่
สแลน
ถุงปุ๋ยและเข็มเย็บกระสอบ
เชือกพลาสติก
ผักตบชวาหรือพืชน้ำย่อยสลายง่าย
ดินและปุ๋ยอินทรีย์

ขั้นตอนในการทำแพ

1. นำเศษโฟมขนาดใดก็ได้มาหักให้เป็นชิ้นเล็กนำมาอัดลงในกระสอบปุ๋ยเหมือนลักษณะนำนุ่น
มายัดหมอน เทคนิคพิเศษ ควรหาโฟมที่มีความยาวและความกว้างมาวางเป็นโครงตั้งรอบกระสอบปุ๋ยใน
ลักษณะ 5 หรือ 6 เหลี่ยม ซึ่งสามารถลอยน้ำได้ดีกว่า 4 เหลี่ยม จากนั้นนำโฟมขนาดพอดีกับปากกระสอบ
ปุ๋ยมาวาง ใช้เข็มเย็บกระสอบสานและเย็บเชือกปิดปากถุงจะได้ทุนกระสอบโฟม
2. นำสแลนแบบหนาขนาดมาตรฐานมาซ้อนกัน 2 ผืน จากนั้นเย็บเป็นช่องโดยแต่ละช่องจะใส่
ทุ่นกระสอบได้ 4 ทุ่น
3. นำไม้ไผ่มาวางพาด ตามข้างๆ เป็นโครงการตามรองของทุ่นกระสอบแล้วมัดยึดกับทุ่นโฟมจะ
ได้รูปร่างเป็นแพลอยน้ำ
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4. นำผักตบชวามาใส่บนแพ ให้คนย่ำไปมาอัดผักตบชวาในแน่น จนได้ความหนาประมาณ 50
เซนติเมตร หรือมากกว่านี้ก็ได้ เมื่อหนาได้ตามขนาดที่ต้องการ จึงใช้มีดสับใบและก้านของผักตบชวา เพื่อ
เวลาใส่ดินและปุ๋ยรองพื้นดินจะแน่นไม่ไหลหนี
5. เตรียมดิน นำดินคลุกกับปุ๋ยอินทรีย์หรือจะนำดินปลูกก็ได้ใส่ลงในผักตบชวาจากนั้นก็สามารถ
ปลูกพืชผักได้ตามต้องการ
จากการทดลองปลูกแล้วได้ผลผลิตที่ดี คือ พืชผักสวนครัวทุกชนิด เช่น ผักบุ้ง มะเขือเทศ โหรพา
ใบแมงลัก แตงกวา ถั่ว ฟักทอง และอีกหลายชนิด ถ้าอยากให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น ควรจะนำน้ำหมัก
จุลินทรีย์มารดก็จะช่วยให้ผลผลิตงามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ
ทั้งข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวหอมมะลิและอีกหลายสายพันธุ์

ข้อดี

ไม่ต้องลงทุนสูง ไม่ต้องรดน้ำ ประหยัดเวลา เงิน และพลังงาน อีกทั้งยังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วย
กำจัดโฟม และผักตบชวา โดยเฉพาะสามารถลากแพไปทุกที่ตามที่ต้องการได้ และยังสามารถสร้างกระท่อม
เล็กๆ อาศัยได้
การทำแพปลูกผัก หวังว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยและเดือดร้อน
ในเรื่องพื้นที่สำหรับเพาะปลูกอยู่ในขณะนี้
แหล่งข้อมูล : ชุมชนราชธานีอโศก 99 หมู่ 10 หมู่บ้านราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0-4524-0584-5, 08-4960-665, 08-5008-6174
โทรสาร 0-4532-3360 E-mail address: banraj2004@yahoo.com
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ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นปศุ สั ต ว์
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การเลี้ ย งสั ต ว์ ใ หญ่
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การเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้
ในกิจกรรมการเลี้ยงโคนม จะพบว่าโคนมเพศผู้ที่เกิดมาจะไม่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม เนื่องจากเป็นภาระในการจัดการเลี้ยงดูค่อนข้างมาก จึงมักจำหน่ายออกจากฟาร์มในราคาถูก
ตั้งแต่แรกเกิด อย่างไรก็ตามเนื่องจากความต้องการเนื้อโคเพื่อบริโภคในตลาดยังมีอยู่สูง ดังนั้น การนำเอา
โคนมเพศผู้ ม าเลี้ ย งขุ น เป็ น โคเนื้ อ จะเป็ น การเพิ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต เนื้ อ โคให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาดและยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. เกษตรกรควรมีความรู้ หรือประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกโคแรกเกิดจนถึงหย่านม
2. ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอในการเลี้ยงดูและจัดทำแปลงหญ้า
3. สถานที่เลี้ยงจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งเลี้ยงโคนม เพื่อจะสามารถหาโคนมเพศผู้ได้โดยสะดวก
4. ควรอยู่ใกล้แหล่งพืชอาหารหยาบหรือแหล่งของวัสดุเหลือใช้ หรือผลพลอยได้ทางการเกษตร
ราคาถูกในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงโค
5. ต้องมีตลาดหรือแหล่งรับซื้อโคนมขุนที่ชัดเจน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์สัตว์
ในการขุนจะใช้ลูกโคนมเพศผู้ อายุประมาณ 3 วันขึ้นไป และจะต้องได้กินนมน้ำเหลืองจาก
แม่โคแล้ว
2. การจัดการเลี้ยงดู
จะนิยมเลี้ยงลูกโคนมรวมกันในคอกและโรงเรือนที่มีหลังคากันแดดกันฝนได้ มีการแบ่งแยก
คอกตามขนาดและอายุของลูกโค โดยในระยะอายุ 1 สัปดาห์ถึง 2 เดือน ให้เลี้ยงลูกโคด้วยนมผงทดแทน
หรือนมสด เสริมด้วยหญ้าคุณภาพดี และอาหารข้นไม่จำกัด และจะหย่านมเมื่อโคมีอายุประมาณ 2 เดือน
หลังจากโคอายุ 3 เดือนไปแล้ว ให้ใช้หญ้าหรืออาหารหยาบอื่นๆ ให้กินอย่างเต็มที่ โดยการเลี้ยงปล่อยใน
แปลงหญ้าหรือขังคอกแล้วตัดหญ้ามาให้กิน เสริมด้วยอาหารข้น วันละ 1-2 กิโลกรัมต่อตัว ควรมีการ
ถ่ายพยาธิ พ่นยาฆ่าเห็บอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการทำวัคซีนป้องกันโรคคอบวมและโรคปากและเท้าเปื่อย
ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม เลี้ยงขุนจนโคนมมีอายุ 18 เดือน ซึ่งจะมีน้ำหนักตัวประมาณ 300 กิโลกรัม
ขึ้นไป ก็สามารถจำหน่ายให้ผู้ซื้อหรือโรงฆ่าได้
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ต้นทุนและผลตอบแทน
1. ต้นทุน
จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพันธุ์โค ค่านมผงและอาหารข้น ค่าเวชภัณฑ์์และการจัดการอื่นๆ ซึ่งจะ
มีต้นทุนประมาณ ตัวละ 10,000–10,500 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายโคนมเพศผู้ที่น้ำหนัก 300 กิโลกรัมขึ้นไปเป็นหลัก และมีรายได้เสริมจาก
การจำหน่ายมูลโคทีไ่ ด้จากการเลีย้ ง โดยจะมีผลตอบแทนรวมประมาณตัวละ 12,000-13,000 บาท
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแหล่งที่ผลิต ราคาปัจจัย
การผลิต และราคารับซื้อของตลาดที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่
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การเลี้ยงโคขุนโคมัน
เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อโคในตลาดมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในตลาดล่าง
ซึ่งไม่ต้องการบริโภคเนื้อโคคุณภาพดีนัก การเลี้ยงขุนโคมันเหมาะสำหรับเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร
เป็นวิธกี ารเลีย้ งโคเพือ่ ผลิตเนือ้ คุณภาพต่ำ โดยใช้เวลาเลีย้ งสัน้ ประมาณ 2-4 เดือน ใช้พนื้ ทีใ่ นการเลีย้ งดูนอ้ ย
สามารถนำวัสดุเหลือใช้จากระบบไร่นามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคได้ ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ เหมาะสำหรับ
เป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร

àงื่อนไขความสำเร็จ

1. แหล่งที่เลี้ยงต้องอยู่ใกล้แหล่งพันธุ์โคที่จะนำมาใช้ขุน อาทิ ตลาดนัดชายแดน และมีตลาด
รับซื้อโคขุนที่ชัดเจน
2. ต้องอยู่ใกล้แหล่งพืชอาหารหยาบราคาถูก หรือแหล่งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่จะนำมาใช้
เป็นอาหารขุนโค
3. ต้องมีเงินทุนสำรองเพียงพอสำหรับใช้ในการจัดหาพันธุ์โคและอาหารเลี้ยงโค

àทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์โค
พันธุ์โคขุนมันที่ใช้ขุน ส่วนใหญ่จะเป็นโคเนื้ออายุมาก หรือโคใกล้ปลดระวางส่วนใหญ่จะเป็น
สายพันธุ์ลูกผสมโคเนื้อพันธุ์ต่างๆ หรือโคพื้นเมือง
2. อาหารและการให้อาหาร
การขุนโคมันจะเลีย้ งด้วยหญ้าหรือวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร โดยให้กนิ อย่างเต็มที่ หรือ อาจเสริมด้วย
อาหารข้น วันละ 1-2 กิโลกรัมต่อตัว หากต้องการเร่งการเจริญเติบโตหรือต้องการเพิ่มน้ำหนัก
3. โรงเรือนและอุปกรณ์
โดยทั่วไปโรงเรือนอาจทำแบบง่ายๆ ใช้วัสดุราคาถูกที่มีในท้องถิ่น หรือใช้วิธีปรับปรุงซ่อมแซม
โรงเรือนที่มีอยู่เดิมตามสภาพโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก ควรมีหลังคาให้สามารถคุ้มแดด คุ้มฝนได้ ขนาดของ
คอกขุนควรมีขนาดพอดีกับโคที่เลี้ยงขุน
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4. การจัดการเลี้ยงดู
ควรเริม่ ด้วยการซือ้ โคเนือ้ อายุมาก หรือโคใกล้ปลดระวางมาเลีย้ ง ดำเนินการถ่ายพยาธิและทำการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น อาทิ โรคคอบวม โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นต้น เลี้ยงขุนในคอกให้อาหาร
หยาบหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นหลัก ยกเว้นถ้าโคมีสภาพไม่สมบูรณ์อาจต้องเสริมด้วยอาหารข้น
ใช้เวลาในการขุนประมาณ 2-4 เดือน แล้วแต่สภาพความสมบูรณ์ของโคขุนให้รูปร่างโคดูมีสภาพแข็งแรง
มีเนื้อมีหนังแล้วจำหน่ายให้ผู้ซื้อหรือโรงฆ่าต่อไป

ต้นทุนและผลตอบแทน

ต้ น ทุ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด จากค่ า พั น ธุ์ โ ค ค่ า อาหาร และเวชภั ณ ฑ์์ จ ะมี ต้ น ทุ น ประมาณตั ว ละ
15,000-18,000 บาท ส่วนผลตอบแทนจะได้จากการจำหน่ายโคขุนมันในราคาตัวละ 18,000-20,000 บาท
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงจะเปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งที่เลี้ยงพันธุ์โค อาหารสัตว์
วัตถุดิบที่ใช้ในการเลี้ยง ราคาโคที่ตลาดรับซื้อ ขนาดการผลิต ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลี้ยงจำเป็นต้องศึกษา
ข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน
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การขุนโคเนื้อคุณภาพ
การเลี้ยงโคขุน เป็นการเลี้ยงโคอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งผลิตเนื้อโคคุณภาพดีเพื่อสนองความต้องการ
ของตลาด ทดแทนการนำเข้าเนื้อจากต่างประเทศ การขุนโคใช้เวลาน้อยสามารถคืนทุนได้เร็ว เลี้ยงง่าย
สามารถใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาเป็นอาหารเลี้ยงโคได้

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ต้องมีเงินทุนสำรองเพียงพอสำหรับการจัดหาพันธุ์โคและอาหารสำหรับขุนโค
2. ต้องมีตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพดีรับรองที่ชัดเจน หรืออาจต้องดำเนินการเลี้ยงในลักษณะกลุ่ม
ผู้เลี้ยงหรือการรับจ้างเลี้ยงเพื่อไม่ให้มีปัญหาด้านการตลาดรับรอง
3. สถานทีเ่ ลีย้ งจะต้องอยูใ่ กล้แหล่งพันธุโ์ คทีจ่ ะนำมาใช้ในการขุน และอยูใ่ กล้แหล่งอาหารหยาบ หรือ
วัสดุเหลือใช้ในการเกษตร
4. ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงโคขุน

เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต

1. พันธุ์โค
ควรเลื อ กใช้ พั น ธุ์ โ คที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดโคขุ น ได้ แ ก่ โคพั น ธุ์ ลู ก ผสม
บาร์มันชาร์โรเลล์ หรือ ซิมเมนทอล เป็นต้น ควรเลือกขุนเฉพาะเพศผู้ เพราะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศเมีย
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
ผูเ้ ลีย้ งจำเป็นต้องมีโรงเรือน และคอกสำหรับขุนโค โดยอาจสร้างด้วยวัสดุทมี่ ใี นท้องถิน่ แต่ตอ้ ง
ป้องกันแดดฝนได้และทนทาน ขนาดของคอกขุนโคควรมีขนาดพอดีกับตัวโคอยู่เท่านั้น ถ้าหากเลี้ยงรวมกัน
หลายตัวควรมีพื้นที่ 8 ตารางเมตรต่อโคขุน 1 ตัว พื้นคอกควรเป็นพื้นดิน หรือคอนกรีตปูด้วยแกลบ
ขี้ เ ลื่ อ ย ในคอกต้ อ งมี ร างอาหาร และรางน้ ำ โดยรางอาหารในคอกควรสู ง ประมาณ 60 เซนติ เ มตร
กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ต่อโค 1 ตัว อ่างน้ำควรวางในจุดต่ำสุดของคอก
3. อาหารและการให้อาหาร
อาหารสำหรับโคขุน มีทงั้ อาหารหยาบ และอาหารข้น โดยอาหารหยาบจะได้จากพืชอาหารสัตว์
หรื อ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ หรื อ ผลพลอยได้ จ ากระบบไร่ น า เช่ น ต้ น ข้ า วโพด ฟางข้ า ว ชานอ้ อ ย เป็ น ต้ น
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โดยอัตราส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นทีใ่ ช้ขนุ โคจะขึน้ อยูก่ บั ราคาอาหาร อายุ และสภาพของโค ระยะเวลาขุน
ความต้องการของตลาดโคขุน รวมทั้งข้อจำกัด ในการให้อาหาร
4. การจัดการเลี้ยงดู
ควรเริ่มเลี้ยงโคขุนเพศผู้ อายุประมาณ 1-2 ปี ใช้วิธีการขุนได้ 2 แบบ คือ
1) ขุนด้วยอาหารหยาบเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นอาหารหยาบที่มีคุณภาพ และต้องใช้
เวลาในการขุนนาน มักใช้วิธีนี้กับการขุนเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพปานกลาง
2) ขุนด้วยอาหารหยาบเสริมด้วยอาหารข้น วิธีนี้ต้องลงทุนสูง มุ่งเน้นสำหรับการผลิต
เนื้อโคขุนคุณภาพดี ส่งขายให้ตลาดชัน้ สูง ระยะเวลาในการขุนโคจะแตกต่างกัน อายุของโคทีใ่ ช้ขนุ เช่น โคหย่านม
ใช้เวลาขุนนาน 10 เดือน โคอายุ 1 ปี ใช้เวลาขุนนาน 8 เดือน โคอายุ 1 ปีครึ่ง ใช้เวลาขุนนาน 6 เดือน
โคอายุ 2 ปี ใช้ เวลา 4 เดื อ น จะได้ น้ ำ หนั ก สุ ด ท้ า ยเพื่ อ ส่ ง ตลาด ประมาณ 450 - 500 กิ โ ลกรั ม
แต่ทั้งนี้ การให้อาหารโคขุนที่ถูกต้องจะต้องครบถ้วนทั้งปริมาณ และโภชนาการตามที่โคต้องการ

ต้นทุนและผลตอบแทน
1.

ต้นทุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นใหญ่ จ ะได้ แ ก่ ค่ า พั น ธุ์ โ ค ค่ า อาหารสำหรั บ ขุ น โค ค่ า เวชภั ณ ฑ์์ และ
อาหารเสริมอื่นๆ โดยทั่วไปจะมีต้นทุนประมาณ ตัวละ 17,000-20,000 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายโคมีชีวิต เมื่อขุนแล้วจะมีน้ำหนักประมาณ 450-500 กิโลกรัม
จำหน่ายในราคาเฉลีย่ ประมาณกิโลกรัมละ 45-50 บาท จะได้ผลตอบแทน ประมาณตัวละ 18,000-25,000 บาท
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการตลาด และแหล่งที่เลี้ยง
อันเนื่องมาจากความแตกต่างของราคาพันธุโ์ ค อาหารโค และราคารับซือ้ โคขุนของแต่ละแหล่งทีไ่ ม่เหมือนกัน
ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลี้ยงควรศึกษาข้อมูล และรายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงโคเนื้อ
เพื่อผลิตลูกจำหน่าย
การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่เกษตรกรมีความคุ้นเคย มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงมาเป็น
เวลานาน การเลี้ยงสามารถดำเนินการได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเนื่องจากความต้องการในการ
บริโภคเนื้อโคมีมากในขณะที่ผู้เลี้ยงน้อย ตลาดจึงมีความต้องการสูง ทำให้อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อไม่มีปัญหา
ทางด้านราคาและการจำหน่ายเหมือนสินค้าเกษตรอื่นๆ นอกจากนี้แล้วโคเนื้อยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ และผลพลอยได้ในทางด้านการเกษตรที่มีอยู่มากในท้องถิ่นต่างๆ ให้มากขึ้นได้

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. มีสถานที่เพียงพอในการจัดทำคอก หรือโรงเรือนสำหรับการเลี้ยงดู และแปลงพืชอาหารสัตว์
ที่ตั้งของโรงเรือนหรือคอกเลี้ยงต้องอยู่ในพื้นที่ดอน ไม่มีน้ำท่วมขัง
2. ต้องมีแหล่งทุ่งหญ้าธรรมชาติสำหรับปล่อยเลี้ยงโค หรือสามารถจัดหาหญ้าหรืออาหารหยาบ
อื่นๆ ให้กินได้เพียงพอตลอดทั้งปี
3. ต้องมีพ่อพันธุ์สำหรับคุมฝูง หรืออยู่ใกล้หน่วยที่ให้บริการผสมเทียม
4. ต้องอยู่ใกล้ตลาดรับซื้อ-ขายโค หรือมีตลาดรองรับที่ชัดเจน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์โค
เกษตรกรสามารถเลือกพันธุ์โคได้หลายพันธุ์ เช่น โคพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
พื้นที่ อาทิ โคขุน (ภาคใต้) โคขาวลำพูน (ภาคเหนือ) โคลาน (ภาคกลาง) และโคอีสาน เป็นต้น หรือโคเนื้อ
ลูกผสมที่เกิดจากโคพื้นเมืองกับโคพันธุ์บราห์มัน หรือพันธุ์ชาร์โรเลล์ เป็นต้น โดยคุณสมบัติของโคแต่ละพันธุ์
ก็จะแตกต่างกันไป เช่น โคพื้นเมืองจะมีความสมบูรณ์พันธุ์สูง ผสมติดง่ายให้ลูกเร็ว ลูกดกและเลี้ยงง่าย
แต่จะมีการเจริญเติบโตช้า ตัวเล็ก ให้ผลผลิตเนื้อน้อยกว่าโคลูกผสม ซึ่งมีโครงร่างใหญ่
2. การจัดการเลี้ยงดู
เกษตรกรควรเริม่ ต้นจากการเลีย้ งโคสาวหรือโคสาวอุม้ ท้องหรือโคลูกติด จำนวนทีเ่ ลีย้ งจะขึน้ อยู่
กับต้นทุนที่เกษตรกรมี แต่เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนและแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยง เกษตรกรควรเลี้ยงตั้งแต่
5 ตัวขึน้ ไปต่อครอบครัว การเลีย้ งจะใช้วธิ กี งึ่ ขังกึง่ ปล่อย โดยจะปล่อยโคออกหากินพืชหญ้าในแหล่งธรรมชาติ
ทุ่งหญ้าสาธารณะหรือทุ่งหญ้าที่ปลูกสร้างขึ้น แล้วนำเข้าขังคอกในช่วงตอนเย็นโดยจะมีโรงเรือนหรือไม่มีก็ได้
แต่ต้องมีเพิงพักที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ หลังคาทำด้วยวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่น หลังคาหญ้าจาก
หรือแฝก พื้นจะเป็นพื้นดินอัดแน่น หรือพื้นซีเมนต์ก็ได้ แต่ต้องมีความสะดวกในการทำความสะอาด
และสามารถขนย้ายมูลโคออกได้สะดวก ในคอกพักหรือโรงเรือนควรมีรางน้ำ และรางอาหารให้เพียงพอ
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กับจำนวนโคที่เลี้ยง ต้องมีน้ำสะอาดและแร่ธาตุก้อนให้โคกินตลอดเวลา ในช่วงที่พืชอาหารหยาบขาดแคลน
ควรมีการเสริมพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี หรืออาหารข้นให้กินเพิ่มเติม โดยเฉพาะในระยะการเลี้ยงที่สำคัญ
เช่น ช่วงแม่โคอุ้มท้อง หลังคลอดและช่วงลูกโคให้เกษตรกรพิจารณาจากลักษณะรูปร่าง และความสมบูรณ์
ของโคเป็นหลัก ถ้าโคผอมก็ควรเสริมอาหารเพิ่มเติม แม่โคจะเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 1.5 ปี ในโค
พื้นเมืองและ 2 ปี ในโคลูกผสม ถ้าเกษตรกรต้องการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง พ่อพันธุ์ 1 ตัวที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป จะ
คุมฝูงแม่พันธุ์ได้ 25-30 ตัว แต่ถ้าพ่อพันธุ์อายุน้อยจะคุมฝูงได้น้อยลง ถ้าเกษตรกรใช้ในการผสมเทียม จะ
ต้องคอยสังเกตการณ์เป็นสัดของแม่โค ซึ่งจะมีวงรอบการเป็นสัดประมาณ 21 วัน ควรผสมให้ได้ตามวงรอบ
แม่โคตั้งท้องนานประมาณ 280-290 วัน ในช่วงคลอดผู้เลี้ยงควรเข้าช่วยเหลือในการคลอด และให้ลูกโคกิน
นมน้ำเหลืองจากแม่โคโดยเร็วที่สุด ลูกโคจะหย่านมเมื่ออายุประมาณ 6-7 เดือน โคทุกตัวควรได้รับการดูแล
สุขภาพ ควรถ่ายพยาธิเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคคอ
บวม โรคปากและเท้าเปื่อย ตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอการจำหน่ายโคเนื้อจะสามารถจำหน่ายได้ตั้งแต่ลูก
โคหย่านมเป็นต้นไป แม่โคพื้นเมืองจะสามารถให้ลูกโคปีละ 1 ตัว เป็นอย่างน้อย แต่ถ้าเป็นโคลูกผสมจะ
สามารถให้ลูกได้ 1-2 ตัวต่อปี เป็นอย่างน้อย

ต้นทุนและผลตอบแทน

1. ต้นทุน
ในการเลี้ ย งโคเนื้ อ 1 ตั ว ช่ ว งระยะเวลาการเลี้ ย งดู 5 ปี เกษตรกรจะมี ค่ า ใช้ จ่ า ย คื อ
ค่ า พั น ธุ์ โ คสาว หรื อ โคสาวอุ้ ม ท้ อ ง ค่ า อาหารเสริ ม และแร่ ธ าตุ ค่ า เวชภั ณ ฑ์์ ยาบำรุ ง ยาถ่ า ยพยาธิ
ค่ า พื ช พั น ธุ์ อ าหารสั ต ว์ ค่ า ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมคอก โรงเรื อ น รางน้ ำ รางหญ้ า และอื่ น ๆ รวมเฉลี่ ย
ประมาณ 30,000-32,000 บาทต่อตัว
2. ผลตอบแทน
เกษตรกรจะมีรายได้จากการขายลูกโคหย่านมในช่วงเวลา 5 ปี แม่โค 1 ตัว จะให้ลูกประมาณ
3-4 ตัว จำหน่ายได้ในราคาตัวละประมาณ 8,000-10,000 บาท มีผลตอบแทนประมาณ 32,000-40,000 บาท
และจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการจำหน่ายมูลโคแห้งประมาณ 6,000 บาทต่อตัว โดยจะเริ่มคุ้มทุนในปีที่ 2
หรือ 3 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งที่เลี้ยงและสภาวะ
การตลาดรวมทั้งขนาดการผลิต
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การเลี้ยงโคนม
เพื่อผลิตน้ำนมดิบจำหน่าย
การเลีย้ งโคนมเพือ่ ผลิตน้ำนมดิบจำหน่าย เป็นอาชีพทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากเกษตรกรในปัจจุบนั มาก
เนื่ อ งจากสามารถทำให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ ป ระจำที่ แ น่ น อนและมั่ น คง ไม่ มี ปั ญ หาด้ า นการตลาด
เนื่องจากปัจจุบนั น้ำนมดิบทีผ่ ลิตได้ในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค อีกทัง้ สามารถนำเอาวัสดุ
เหลือใช้ และผลพลอยได้ทางการเกษตรในแต่ละท้องถิ่นมาใช้เลี้ยงโคนมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ควรมี ท ำเลที่ เ ลี้ ย งอยู่ ใ กล้ แ หล่ ง รั บ ซื้ อ น้ ำ นม หรื อ ในเขตการส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งโคนม
มีการคมนาคมสะดวก มีแหล่งน้ำที่จะใช้เลี้ยงโคนมได้ตลอดปี พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และเพียงพอที่จะใช้
ในการจัดทำแปลงหญ้าเลี้ยงโคนม
2. ควรมีแรงงานในครอบครัวอย่างน้อย 2 คน เพื่อใช้ในการเลี้ยงโคนม
3. การเลี้ ย งโคนมเป็ น การลงทุ น ค่ อ นข้ า งสู ง จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ทุ น สำรองเพื่ อ ใช้ ใ นการเลี้ ย ง
อย่างพอเพียง
4. ผู้เลี้ยงจะต้องมีความรักในอาชีพการเลี้ยงโคนม ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยง
และต้องมีความขยัน แข็งแรง ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
5. ผู้เลี้ยงต้องสังกัดกลุ่มหรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เพื่อความสะดวกในการจัดหาแหล่งเงินทุน
ปัจจัยการผลิต และการจำหน่ายผลผลิตน้ำนมที่ผลิตได้

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์โคนม
พันธุ์โคนมที่เป็นที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย คือ โคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน หรือ
พันธุ์ขาว-ดำที่มีระดับสายเลือดตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป โดยระดับสายเลือดที่นิยมเลี้ยงในบ้านเรา
จะอยู่ที่ 62.5 เปอร์เซ็นต์
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
สถานที่ใช้เลี้ยงโคนม ต้องพิจารณาให้เหมาะสมหลายๆ อย่าง เช่น น้ำท่วมไม่ถึง อยู่ห่างจาก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆหรือโรงงานที่มีกลิ่นเหม็น โรงเรือนต้องสูงโปร่งป้องกันแดดฝน ลมพัดผ่านสะดวก
อากาศเย็นสบาย ออกแบบให้สะดวกในการปฏิบัติงาน คงทน รักษาความสะอาดได้ง่าย
3. อาหารและการให้อาหาร
อาหารสำหรับทีใ่ ช้เลีย้ งโคนม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ อาหารหยาบ และอาหารข้น โดยอาหาร
หยาบจะเป็นอาหารหลักที่ใช้เลี้ยงโคนม ซึ่งได้แก่ หญ้า หรือพืชอาหารสัตว์อื่นๆ รวมทั้งวัสดุเหลือใช้ หรือ
ผลพลอยได้จากระบบไร่นา อาทิ ต้นข้าวโพด ฟางข้าว ต้นถั่ว เป็นต้น อาหารข้นจะเป็นอาหารเสริมสำหรับ
ในกรณี ที่ โ คนมให้ ผ ลผลิ ต มากๆ หรื อ อาหารหยาบหลั ก มี คุ ณ ภาพต่ ำ หรื อ ไม่ เ พี ย งพอ โดยทั่ ว ไป
จะนิยมใช้อาหารสำเร็จรูปที่อยู่ในท้องตลาด หรือเกษตรกรอาจจะผสมขึ้นใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยง
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4. การจัดการเลี้ยงดู
โดยทั่วไปเกษตรกรจะนิยมเริ่มต้นการเลี้ยงโดยการซื้อแม่โคสาว หรือแม่โคตั้งท้องมาเลี้ยง
การเลีย้ งดูแม่โคอุม้ ท้อง จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นกรณีพเิ ศษ โดยเฉพาะในช่วงก่อนคลอด 2-4 สัปดาห์ ต้องมี
การเสริ ม อาหารข้ น เพิ่ ม เติ ม แยกแม่ โ คออกจากฝู ง แม่ โ คจะตั้ ง ท้ อ งนาน 285 วั น ขณะเมื่ อ คลอด
ผู้เลี้ยงต้องคอยดูแลให้การช่วยเหลือ ลูกโคแรกเกิดต้องให้กินนมน้ำเหลืองจากแม่โคภายใน 6 ชั่วโมง และ
ต้องให้กินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ร่างกายลูกโคแข็งแรง หลังจากนั้นจะแยกออกจากแม่
มาเลีย้ งในคอกเฉพาะ จะให้กนิ นมผงร่วมกับนมแม่ และจะเริม่ ให้อาหารข้นเมือ่ ลูกโคอายุได้ 1 เดือน ในขณะ
เดียวกันจะเริ่มฝึกให้ลูกโคหัดกินหญ้า และจะหยุดให้นมเมื่อลูกโคมีอายุได้ 3 เดือน ในระยะโครุ่นจะให้โคกิน
หญ้าอย่างเต็มที่ เสริมอาหารข้นเพียงเล็กน้อย โดยจะนิยมเลี้ยงด้วยการปล่อยให้หากินเองในแปลงหญ้า
เพราะโคจะได้ออกกำลัง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงาน เมื่อโคเจริญเติบโตเต็มที่ อายุ 15-18 เดือน
โคเพศเมียจะเริ่มแสดงอาการเป็นสัด ควรจัดการผสมพันธุ์ให้ผสมติดภายในอายุไม่เกิน 18 เดือน หลังจาก
แม่โคคลอดลูกแล้ว 3 วัน จะแยกลูกออกจากแม่โค และจะเริ่มรีดนมได้โดยการรีดนมสามารถทำได้ทั้งแบบ
ใช้เครือ่ งรีดหรือรีดด้วยมือ รีดนมวันละ 2 ครัง้ เช้า เย็น แม่โครีดนมหลังคลอดใหม่ๆ จะต้องให้อาหารเต็มที่
ทั้งหญ้าและอาหารข้น เพื่ออาหารจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายให้สมบูรณ์โดยเร็ว และให้
ผลผลิตน้ำนมเต็มที่ หลังแม่โคคลอดไปแล้ว 60 วัน แม่โคจะเริม่ เป็นสัดใหม่ และมีวงรอบการเป็นสัดทุกๆ 21 วัน
สามารถผสมพันธุ์และตั้งท้องใหม่ได้อีก แม่โคแต่ละตัวจะสามารถรีดนมได้นาน ประมาณ 250-300 วัน
จะให้นำ้ นมมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ความสมบูรณ์และสายเลือดของแม่โค แม่โคลูกผสมเลือด 50-62.5 เปอร์เซ็นต์
ในบ้านเราจะให้นมโดยเฉลี่ย ประมาณ 10-15 กิโลกรัมต่อวัน และจะหยุดรีดนม ประมาณ 2 เดือน
ก่อนคลอดครั้งต่อไป เพื่อแม่โค ได้สะสมอาหารให้เพียงพอก่อนการคลอด
5. การควบคุมป้องกันโรค
ต้องดูแลสุขภาพแม่โคนมอย่างสม่ำเสมอ ควรมีการทำวัคซีนป้องกันโรคทีส่ ำคัญ เช่น โรคคอบวม
โรคปากและเท้าเปื่อย ตรวจเลือดเพื่อป้องกันโรควัณโรค และแท้งติดต่อ หมั่นกำจัดพยาธิภายนอกและ
ตรวจดูอาการของโรคเต้านมอักเสบอย่างสม่ำเสมอ

ต้นทุนและผลตอบแทน

1. ต้นทุน
จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ต้นทุนถาวร ได้แก่ ค่าโรงเรือน ค่าพันธุ์โคนม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทำแปลงหญ้า ค่าจัดหาแหล่งน้ำและต้นทุนหมุนเวียน สำหรับเป็นค่าอาหารข้น ค่าบริการ
ผสมเที ย มและรัก ษาสัตว์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ค่าเวชภัณ ฑ์์แ ละวัค ซีนโดยรวม ต้นทุนสำหรับการเลี้ยง
แม่โคนม 5 ตัว ในปัจจุบันเกษตรกรจะต้องมีเงินทุนอย่างน้อยประมาณ 250,000-300,000 บาท
2. ผลตอบแทน
ผลตอบแทนหรือรายได้หลักจะได้มาจากการผลิตน้ำนมดิบจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันราคารับซื้อ
น้ำนมดิบ ณ ศูนย์รบั ซือ้ น้ำนมดิบของสหกรณ์ และกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งโคนมต่างๆ อยูร่ ะหว่างกิโลกรัมละ 10.50-12.00 บาท
ปริ ม าณผลผลิ ต น้ ำ นมของโครี ด นม 1 ตั ว จะได้ ถึ ง 15,000-18,000 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ระยะการให้ น ม
ผลตอบแทนในปีที่ 1–3 จากการเลีย้ งแม่โคนม 5 ตัว โดยเฉลีย่ จะมีประมาณ 180,000-200,000 บาทต่อปี
โดยเกษตรกรจะเริ่มคุ้มทุนได้ในปีที่ 4 หรือ 5 เป็นต้นไป นอกจากนี้เกษตรกรยังมีรายได้เพิ่มเติมจาก
การจำหน่ายลูกโค และมูลโคที่จำหน่ายได้ในแต่ละปีอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและผลตอบแทนจะสามารถผันแปรได้ตามสภาวะการตลาด ราคาแม่โค
อาหาร และราคาน้ำนมที่รับซื้อเป็นสำคัญ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลี้ยงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียด
ให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงกระบือ
กระบือนับเป็นสัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรมีความผูกพันและมีประสบการณ์ในการเลี้ยงมายาวนาน
รวมทั้งยังมีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งในการผลิตทางการเกษตรมาแต่ในอดีต กระบือเลี้ยงง่ายใช้แรงงาน
ในครอบครัวและเลี้ยงได้ทั้งในที่ลุ่มและที่ดอน กระบือสามารถใช้ประโยชน์จากหญ้าและพืชอาหารที่มีอยู่
ตามธรรมชาติได้ดี ทำให้มีต้นทุนการเลี้ยงต่ำ ปัจจุบันตลาดมีความต้องการเนื้อกระบือสูงมาก เนื่องจาก
กระบือที่เลี้ยงในประเทศมีปริมาณลดน้อยลงไปเรื่อยๆ

เงื่อนไขความสำเร็จ

การเลี้ยงกระบือต้องอาศัยพื้นที่ที่เหมาะสม มีแหล่งน้ำ มีแหล่งปล่อยเลี้ยงที่มีหญ้าหรือพืชอาหาร
ตามธรรมชาติอย่างเพียงพอหรืออาจจะต้องมีแหล่งวัสดุเหลือใช้จากระบบไร่นา เพือ่ ใช้เป็นอาหารเสริมรวมทัง้
ต้องมีพ่อพันธุ์คุมฝูงในกรณีที่ไม่มีหน่วยบริการผสมเทียมให้บริการในพื้นที่

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์กระบือ
พันธุ์กระบือในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปเกษตรกรจะนิยมเลี้ยงกระบือปลัก
ซึง่ เป็นกระบือทีช่ อบนอนแช่ปลักมีรปู ร่างล่ำสัน ผิวหนังมีสเี ทาเข้มเกือบดำ อาจมีสผี วิ ขาวเผือก มีขนเล็กน้อย
ลำตัวหนาลึกท้องใหญ่ แคบยาว มีลักษณะเขาโค้งไปข้างหลัง ตานูนเด่นชัด คอยาว และบริเวณใต้คอ
จะมีขนขาวเป็นรูปตัววี
2. การจัดการเลี้ยงดู
เนื่องจากกระบือเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยาก ดังนั้นหลักในการจัดการ โดยทั่วไป คือ ต้องให้
กระบือกินอาหารที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้กระบืออยู่อย่างสบายและ
ปลอดภัย การให้อาหารกระบือจะใช้การปล่อยเลี้ยงในแปลงพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ หรือใช้วัสดุที่เป็น
ผลพลอยได้จากการปลูกพืชมาเป็นอาหารกระบือ เสริมแร่ธาตุและเกลือให้กินได้ตลอดเวลาเพื่อทำให้กระบือ
ทีเ่ ลีย้ งแข็งแรง และมีความต้านทานโรค ต้องทำวัคซีนป้องกันโรคระบาด เช่น โรคคอบวม โรคปากและเท้าเปือ่ ย
เป็นประจำทุกปีตามโปรแกรมที่กำหนด การผสมพันธุ์แม่กระบือ ทำได้หลายวิธี เช่น การผสมเทียม ซึ่ง
ผู้เลี้ยงจะต้องคอยสังเกตการณ์เป็นสัดของแม่กระบือ หรือการใช้พ่อพันธุ์เข้าผสมหรือคุมฝูง โดยทั่วไป
พ่อพันธุ์ 1 ตัวสามารถปล่อยคุมฝูงแม่กระบือได้ประมาณ 30-40 ตัว ช่วงอายุที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่
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ระยะแม่กระบือใกล้คลอดและลูกกระบือแรกเกิด แม่กระบือปลักตัวหนึง่ จะให้ลกู ได้ 1 ตัว ในระยะเวลา 1.5-2 ปี
ในการเลี้ ย งกระบื อ ที่ ใช้ พ่ อ พั น ธุ์ คุ ม ฝู ง จำเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นพ่ อ พั น ธุ์ ใ หม่ ทุ ก 3-4 ปี เพื่ อ ป้ อ งกั น
การผสมเลือดชิด

ต้นทุนและผลตอบแทน
1. ต้นทุน
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ค่ า พั น ธุ์ ก ระบื อ ค่ า อาหารเสริ ม และแร่ ธ าตุ การเลี้ ย งแม่ ก ระบื อ 1 ตั ว
ในระยะเวลา 5 ปี จะต้องมีทุนในการเลี้ยงดูประมาณ 17,000-23,000 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายลูกกระบือที่เกิดในฝูง ในระยะเวลา 5 ปี แม่กระบือ 1 ตัว จะสามารถ
ให้ลูกได้ 2-3 ตัว ลูกกระบือหย่านมสามารถจำหน่ายได้ในราคาตัวละประมาณ 10,000-12,000 บาท
คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 30,000-36,000 บาท นอกจากนี้เกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่าย
มูลกระบือปีละประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อตัว
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการตลาดและ
แหล่งที่เลี้ยง
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การเลี้ยงกระบือนม
กระบือนม เป็นสัตว์เลี้ยงพื้นเมืองของประเทศอินเดีย ปากีสถาน อียิปต์ และอิตาลี สำหรับ
ในประเทศไทยมีการเลี้ยงกระบือนมมาประมาณ 50 กว่าปีแล้ว นอกจากเลี้ยงง่าย ใช้แรงงานได้เหมือน
กระบือพื้นเมืองของไทยแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนอาหารหยาบ เช่น หญ้าและพืชอาหารสัตว์ที่มีตามธรรมชาติ
เป็นน้ำนมได้ด้วย ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ ปัจจุบันตลาดมีความต้องการน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมกระบือ
สูงมาก เนื่องจากมีไขมันและโปรตีนสูงกว่าน้ำนมโค และปริมาณการเลี้ยงในประเทศไทยยังมีน้อยมาก
ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

เงื่อนไขความสำเร็จ

การเลี้ยงกระบือนม จำเป็นต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสม มีแหล่งพืชอาหารสัตว์ที่เพียงพอ โดยเฉพาะ
แหล่งน้ำ เพราะกระบือนมเป็นกระบือที่ชอบอาบน้ำ และที่สำคัญที่สุดคือ พันธุ์กระบือนมที่จะเลี้ยงจะต้อง
เป็นพันธุ์กระบือนมที่ดี ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรืออาจนำพ่อพันธุ์กระบือนมพันธุ์ดีมาผสมพันธุ์กับ
แม่พันธุ์กระบือพื้นเมืองของไทยเราก็ได้ เพื่อผลิตลูกผสมระหว่างกระบือพันธุ์นม และกระบือพื้นเมืองไทย
ซึ่งสามารถให้น้ำนมได้ดีเช่นเดียวกัน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์กระบือ
พันธุ์กระบือนมที่นิยมเลี้ยงมีอยู่ด้วยกัน 2 พันธุ์ คือ
1. กระบื อ นมพั น ธุ์ มู ร ร่ า ห์ (Murrah) มี แ หล่ ง กำเนิ ด อยู่ ท างภาคใต้ ข องประเทศอิ น เดี ย
ยอมรับกันว่าเป็นราชินีแห่งกระบือนมของอินเดีย กล่าวคือ สามารถให้น้ำนมได้สูงกว่ากระบือนมพันธุ์อื่น
และมีไขมันนมเฉลี่ย 7% ซึ่งสูงกว่าไขมันในน้ำนมโคเกือบ 1 เท่าตัว และมีโปรตีนประมาณ 9% ให้น้ำนม
เฉลี่ ย 1,350-1,800 กิ โ ลกรั ม ในระยะการให้ น ม 305 วั น ซึ่ ง บางตั ว สามารถให้ น้ ำ นมได้ สู ง ถึ ง
3,600-4,500 กิโลกรัม หรือเฉลีย่ วันละ 11-15 กิโลกรัม หรือบางตัวให้นมสูงสุดวันละ 22.5 กิโลกรัม น้ำหนัก
แรกเกิดประมาณ 38 กิโลกรัม กระบือพ่อพันธุโ์ ตเต็มทีห่ นักประมาณ 540 กิโลกรัม และแม่พนั ธุโ์ ตเต็มทีห่ นัก
ประมาณ 427 กิโลกรัม
2. กระบื อ นมพั น ธุ์ นิ ลี่ (Nili) เป็ น กระบื อ นมที่ ใ ห้ น้ ำ นมน้ อ ยกว่ า กระบื อ พั น ธุ์ มู ร ร่ า ห์
กล่าวคือ กระบือเพศเมียโตเต็มวัยหนักประมาณ 585 กิโลกรัม และกระบือพ่อพันธุ์โตเต็มวัยหนักประมาณ
450 กิโลกรัม ให้น้ำนมเฉลี่ยประมาณ 1,575-1,800 กิโลกรัมในระยะการให้นม 250 วัน
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นอกจากกระบือนม 2 พันธ์ุนี้แล้ว ยังมีกระบือนมพันธุ์เมซานีซึ่งเป็นพันธุ์ที่รัฐบาลประเทศอินเดีย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 2539 พันธุ์ราวี พันธุ์ชูราติ พันธุ์จัฟฟาราบาคี พันธุ์เมสวนา
และพันธุ์บัดดาวารี เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบือนมที่ให้น้ำนมรองลงมา
2. การจัดการเลี้ยงดู
เนื่องจากกระบือนมเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย สามารถกินหญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาติได้ดีกว่าโค นอกจากนี้
ยังสามารถกินหญ้าหมัก หญ้าแห้งและฟางข้าวได้ดกี ว่าโค ความเป็นอยูง่ า่ ยเหมือนกับกระบือพืน้ เมืองของไทย
การปฏิบัติควรปล่อยให้กินหญ้าสดทุกเช้า และเย็น หมั่นอาบน้ำอยู่เสมอ โดยใช้แปรงหรือกาบมะพร้าวถู
ทัง้ ตัวให้สะอาด จะทำให้กระบือนมคุน้ เคยกับผูเ้ ลีย้ งมากขึน้ ทัง้ ยังช่วยป้องกันเห็บ เหา ไร และพยาธิภายนอก
ได้ด้วย นอกจากนี้ในขณะรีดนมควรให้อาหารข้นวันละประมาณ 2 กิโลกรัม อาหารข้นอาจประกอบด้วย
รำละเอียด
22.0 กิโลกรัม
เกลือป่น
0.5 กิโลกรัม
ปลายข้าว
32.5 กิโลกรัม
กระดูกป่น
0.5 กิโลกรัม
ข้าวโพด
16.5 กิโลกรัม
เปลือกหอย 0.5 กิโลกรัม
กากถั่วเหลือง
27.0 กิโลกรัม
แมกนีเซียม 0.5 กิโลกรัม
การรีดนม สามารถรีดนมได้ 2 ครั้งต่อวันเหมือนกับโคนม สำหรับลักษณะเฉพาะของน้ำนม
กระบือ คือ น้ำนมกระบือจะมีสีขาวปนเขียวเล็กน้อย มีความข้นมาก มีรสหวานมันกว่านมโคและนมแพะ
สามารถนำไขมันนมมาทำเป็นเนยแข็งได้มากกว่านมโค
เพื่ อ ให้ ก ระบื อ ที่ เ ลี้ ย งมี ค วามแข็ ง แรงและทนทานต่ อ โรค จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารทำวั ค ซี น ป้ อ งกั น
โรคระบาด เช่น โรคคอบวม โรคปากและเท้าเปื่อย และตรวจโรคแท้งติดต่อเป็นประจำตามโปรแกรมที่
กรมปศุสัตว์กำหนด การผสมพันธุ์แม่กระบือทำได้หลายวิธี เช่น การผสมเทียมและการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง
โดยทั่วไปพ่อพันธุ์กระบือ 1 ตัว สามารถคุมฝูงแม่กระบือได้ประมาณ 30-40 ตัว

ต้นทุนและผลตอบแทน

ผลตอบแทนส่วนใหญ่จะได้จากการจำหน่ายน้ำนมเป็นหลัก ซึง่ จะมีตน้ ทุนการผลิตน้ำนมกิโลกรัมละ
ประมาณ 24 บาท ส่วนราคาขายกิโลกรัมละประมาณ 33 บาท ผลตอบแทนทีเ่ กษตรกรได้รบั กิโลกรัมละ 9 บาท
ซึ่ ง น้ ำ นมกระบื อ สามารถแปรรู ป ได้ เช่ น เดี ย วกั บ นมโค และยั ง มี คุ ณ สมบั ติ ที่ พิ เ ศษกว่ า นมโค คื อ
มีคลอเรสเตอรอลต่ำกว่า 43% มีโปรตีนสูงกว่า 40% และมีแคลเซียมสูงกว่า 58% มีสารต้านอนุมูลอิสระ
และจากสาเหตุที่มีโปรตีนสูงนี้จึงทำให้สามารถนำไปผลิตชีสและเนยได้มากกว่านมโค โดยในการผลิตชีส
1 กิโลกรัม ใช้นมกระบือเพียง 5 กิโลกรัม ขณะที่นมโคใช้ไป 8 กิโลกรัม ส่วนการผลิตเนย 1 กิโลกรัม จะใช้
นมกระบือ 10 กิโลกรัม ส่วนนมโคต้องใช้ถึง 14 กิโลกรัม
ในระยะเวลา 5 ปี แม่กระบือ 1 ตัว จะสามารถให้ลูกได้ 2-3 ตัว ต้นทุนการผลิตตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งขายได้ จึงค่อนข้างต่ำเฉลี่ยตัวละ 7,130 บาท ราคาขายตัวละ 15,000 บาท เกษตรกรจะได้รับ
ผลตอบแทนตัวละ 7,870 บาท
ทั้ ง นี้ ต้ น ทุ น และผลตอบแทนจากการเลี้ ย งกระบื อ ดั ง กล่ า ว อาจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสภาวะ
การตลาดและแหล่งที่เลี้ยง
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การเลี้ยงแพะเนื้อ
เพื่อผลิตพันธุ์จำหน่าย
แพะเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายให้ผลตอบแทนเร็วลงทุนน้อย เนื่องจากแพะสามารถใช้พืชอาหารหยาบและ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นเป็นอาหารได้ การเลี้ยงแพะสามารถใช้แรงงานภายในครอบครัว
ปัจจุบนั ปริมาณแพะพันธุด์ มี ไี ม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรทีจ่ ะนำไปใช้เลีย้ งเป็นพ่อพันธุ-์ แม่พนั ธุ์
เนื่องจากมีเกษตรกรให้ความสนใจและหันมาเลี้ยงแพะกันมากขึ้น

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. เกษตรกรควรมีประสบการณ์ มีความรู้ และมีความตั้งใจจริงในการผลิตแพะพันธุ์ดี
2. เกษตรกรต้องมีความพร้อมในด้านพื้นที่ โรงเรือน แรงงานและมีแหล่งพืชอาหารหยาบหรือ
วัสดุเหลือใช้ในทางการเกษตรสำหรับใช้เลี้ยงแพะอย่างเพียงพอ
3. ควรมีการจัดการผลิตในลักษณะกลุ่มการผลิตและมีเครือข่ายด้านการตลาดที่ชัดเจน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์แพะ
สายพันธุแ์ พะเนือ้ ทีน่ ยิ มเลีย้ ง ได้แก่ แพะพันธุพ์ นื้ เมือง แพะพันธุแ์ องโกลนูเบียน และพันธุบ์ อร์
ในการเลี้ยงของเกษตรกรนั้น พ่อพันธุ์ควรเป็นแพะพันธุ์แองโกลนูเบียนหรือพันธุ์บอร์ ซึ่งรูปร่างสูงใหญ่
แข็งแรงมีความสมบูรณ์พันธุ์ ควรมีอายุ 1 ปีขึ้นไป ส่วนแม่พันธุ์ควรเป็นพันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์ลูกผสม
แองโกลนูเบียน หรือพันธุ์บอร์ที่มีลักษณะลำตัวยาว เต้านมโต หัวนมยาวสมส่วน ปริมาณน้ำนมมาก
ความสามารถในการผสมติดสูง และให้ลูกแฝด
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงแพะ ควรเป็นคอกยกพื้นที่มีทางลาดสำหรับขึ้นลง พื้นที่คอกควรทำเป็นร่อง
เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด ผนังคอกควรโปร่ง แต่ต้องป้องกันแพะกระโดดหนีได้ หลังคาอาจใช้
วัสดุที่มีในท้องถิ่น โดยทั่วไปแพะ 1 ตัว จะใช้พื้นที่ในคอกประมาณ 1 ตารางเมตร คอกควรแบ่งออกเป็น
คอกย่อยๆ สำหรับแยกเลี้ยงแพะในแต่ละวัย บริเวณสำหรับปล่อยแพะรอบคอกเลี้ยงควรมีรั้วกั้นที่แข็งแรง
ภายในคอกควรมีที่ให้น้ำ อาหารข้น และพืชอาหารหยาบอย่างเพียงพอ
3. อาหารและการให้อาหาร
แพะเป็ น สั ต ว์ เ คี้ ย วเอื้ อ งคล้ า ยโค อาหารหลั ก ตามปกติ ข องแพะ คื อ อาหารหยาบ เช่ น
หญ้าสดต่างๆ ใบไม้ และพืชตระกูลถั่วในการเลี้ยงแพะพันธุ์ควรเสริมอาหารข้นเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้แพะ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีขึ้น
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4. การจัดการเลี้ยงดู
วิธกี ารเลีย้ งแพะมีหลายวิธี เช่น การเลีย้ งแบบผูกล่าม การเลีย้ งแบบปล่อยหากินในสวนยางหรือ
สวนผลไม้ และการเลี้ยงแบบขังคอก โดยมีการปล่อยแปลงหญ้าเป็นระยะๆ หรือตัดหญ้ามาให้กินในคอก
การเลี้ยงดูแพะตัวผู้ตัวเมียจะคล้ายกัน แต่ควรแยกแพะตัวผู้และตัวเมีย ตั้งแต่อายุได้ 3 เดือน อัตราส่วน
การผสมพันธุ์จะใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 15-25 ตัว พ่อและแม่พันธุ์ที่จะเริ่มผสมพันธุ์ได้ควรมีอายุ
ไม่ต่ำกว่า 8 เดือน ใน 1 ปี แม่แพะจะสามารถให้ลูกได้ 2-3 ตัว การเลี้ยงดูลูกแพะต้องให้อยู่กับแม่
ในระยะแรกและแยกออกเมื่ออายุเลย 3 เดือนไปแล้ว
5. การสุขาภิบาล
การจั ด การด้ า นสุ ข ภาพของแพะควรฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคปากและเท้ า เปื่ อ ยปี ล ะ 2 ครั้ ง
ถ่ายพยาธิตามโปรแกรม และหมั่นตรวจสุขภาพแพะเป็นประจำ หากพบแพะป่วย ควรแยกแพะป่วยออก
เพื่อทำการรักษาโดยทันที

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงแพะพันธุ์ดี 1 ชุด ประกอบด้วย พ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัว
1. ต้นทุน
สำหรับการเลี้ยงแพะพันธุ์ดีจำนวน 11 ตัว ต้นทุนในระยะแรกจะได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงเรือน
อุปกรณ์ ค่าพันธุแ์ พะ ค่าจัดทำแปลงหญ้า ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์์ ค่าวัคซีนรวมประมาณ 35,000-40,000 บาท
ในปีที่ 2 และปีต่อไปต้องลงทุนในเรื่องโรงเรือน อุปกรณ์ และพันธุ์แพะ
2. ผลตอบแทน
จะเริ่มจำหน่ายแพะในปีที่ 2 ได้ประมาณ 20-30 ตัว โดยเป็นแพะลูกผสมอายุ 1 ปี มีน้ำหนัก
ประมาณ 25-30 กิโลกรัม ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 100 บาท จะขายได้ตัวละ 2,500-3,000 บาท จะมี
ผลตอบแทนประมาณ 50,000-60,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงจะแตกต่างกันไป
ตามแหล่ ง ที่ เ ลี้ ย งและสภาวะการตลาดของแต่ ล ะพื้ น ที่ ดั ง นั้ น เกษตรกรจำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล และ
รายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงแพะเนื้อ
เพื่อผลิตนมจำหน่าย
นมแพะมีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูงเหมาะอย่างยิง่ สำหรับคนป่วยราคาดีกว่านมโค ตลาดมีความต้องการสูง
โดยเฉพาะปั จ จุ บั น จะนิ ย มนำไปใช้ เ ป็ น อาหารเลี้ ย งลู ก สุ นั ข พั น ธุ์ ดี การเลี้ ย งแพะใช้ พื้ น ที่ น้ อ ยสามารถ
เลี้ยงผสมผสานร่วมกับการปลูกพืชได้ โดยแพะจะทำหน้าที่ช่วยกำจัดวัชพืชในแปลงหญ้า ให้ผลตอบแทนเร็ว
สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นอาหารได้ และใช้แรงงานในครัวเรือนได้

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. พื้นที่เลี้ยงต้องใกล้แหล่งตลาดพันธุ์แพะและผู้บริโภคนมแพะ
2. ต้องมีความรู้ และประสบการณ์ในการเลีย้ งดูแพะ การรีดนมแพะ และทำผลิตภัณฑ์จ์ ากนมแพะ
3. ต้องมีแหล่งพืชอาหารหยาบที่มีคุณภาพ หรือมีแหล่งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถ
ใช้เป็นอาหารเลี้ยงแพะอย่างเพียงพอ
4. ต้องมีแหล่งจัดหาพันธุ์แพะนมที่ดี เพื่อนำมาใช้เลี้ยงเบื้องต้น

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์แพะนม
พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ พันธุ์ซาแนน มีสีขาว สีครีม หรือสีน้ำตาลอ่อนๆ ให้น้ำนมเฉลี่ยวันละ
2.0-2.5 กิโลกรัม ระยะการให้นม 150-200 วัน และพันธุ์แองโกลนูเบียน ซึ่งเป็นแพะที่ให้ทั้งเนื้อและ
นมมีหลายสี ทัง้ สีเดียวในตัว หรือมีสดี า่ งปนให้นำ้ นมเฉลีย่ วันละ 1.0-1.5 กิโลกรัม ระยะการให้นม 120-150 วัน
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
ลั ก ษณะของโรงเรื อ นเลี้ ย งแพะ ควรมี ห ลั ง คากั น แดดและฝน ยกพื้ น สู ง เพื่ อ ความสะดวก
ในการทำความสะอาด มีที่ให้น้ำและอาหารให้เพียงพอกับจำนวนแพะที่เลี้ยง เพื่อป้องกันการแย่งกินอาหาร
ควรแบ่งกัน้ คอกสำหรับแพะโต แม่อมุ้ ท้อง และลูกแพะออกจากกัน และควรมีคอกสำหรับรีดนมแพะเป็นการเฉพาะ
พื้นคอกควรยกสูงและทำเป็นช่องๆ เพื่อให้มูลและปัสสาวะหล่นลงดินได้ พื้นคอกจะได้แห้งและสะอาด
นอกจากนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการรีดและเก็บรักษาน้ำนม รวมทั้งเครื่องมือแปรรูปและบรรจุน้ำนม
เพื่อจำหน่ายด้วย
3. อาหารและการให้อาหาร
อาหารหลักของแพะควรจะเป็นอาหารหยาบ เช่น หญ้าสดควรให้กนิ วันละประมาณ 10% ของน้ำหนัก
ตัวแพะ อาหารหยาบควรมีคุณภาพสูง เช่น หญ้าผสมถั่ว หรือวัสดุผลพลอยได้เหลือใช้ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรม เช่น เปลือกฝักข้าวโพดฝักอ่อน และควรให้อาหารเสริมข้นเสริมวันละ 0.5-1.00 กิโลกรัม
โดยพิจารณาจากสภาพร่างกายแพะ เพื่อให้แพะเจริญเติบโตและได้ผลผลิตดีขึ้น
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4. การจัดการเลี้ยงดู
มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบปล่อยเลี้ยงในแปลงหญ้า ในสวนไม้ผลหรือไม้ยืนต้น การเลี้ยงระบบ
ขังคอกปล่อยแปลงหญ้าเป็นบางเวลา หรือตัดหญ้าให้กินในคอกเป็นบางเวลา โดยทั่วไปแพะพ่อพันธุ์ 1 ตัว
จะสามารถคุมฝูงตัวเมียได้ 10-15 ตัว และจะเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ 8 เดือนขึ้นไป แม่แพะ 1 ตัว
จะให้ลูกได้ปีละ 2-3 ตัว ในช่วงแพะอุ้มท้องควรมีการดูแลเป็นพิเศษ ต้องให้อาหารหยาบคุณภาพดีหรือ
เสริมอาหารข้นเพิ่มเติม ในการเลี้ยงแพะนมจำเป็นต้องมีการจดบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของแพะนม
แต่ละตัว ต้องมีการทำเบอร์ประจำตัว โดยวิธีการติดเบอร์หูหรือใช้เบอร์แขวนคอ เพื่อเก็บประวัติในการให้
น้ำนมและการผสมพันธุ์ ในช่วงแม่แพะให้นมต้องหมั่นทำความสะอาดแม่แพะรีดนมเป็นประจำ มีการเสริม
อาหารข้ น ก่ อ นหรื อ หลั ง การรี ด นมทุ ก ครั้ ง ต้ อ งรั ก ษาเต้ า นมแม่ แ พะให้ ป ราศจากการติ ด เชื้ อ โดยการ
ทำความสะอาดด้วยด่างทับทิมก่อนและหลังการรีดนม เมื่อรีดนมแพะได้แล้วจำเป็นต้องมีการแปรรูปน้ำนม
โดยทั่วไปจะนิยมแปรรูปด้วยวิธีการต้มแล้วบรรจุขวดออกจำหน่าย โดยทั่วไปจะรีดน้ำนมได้ประมาณตัวละ
1.5-2 กิโลกรัมต่อวัน รีดได้นาน 150-200 วัน
5. การสุขาภิบาล
จำเป็นต้องมีการกำจัดพยาธิภายนอกเป็นประจำ โดยการอาบน้ำและฉีดพ่นลำตัวด้วยยากำจัด
พยาธิภายนอก ส่วนการกำจัดพยาธิภายในให้ถ่ายพยาธิแพะนมเป็นประจำทุก 3 เดือน และบ่อยขึ้นถ้ามี
พยาธิชุกชุม ควรมีการป้องกันโรคระบาดด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมของกรมปศุสัตว์

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงแพะนม จำนวน 11 ตัว เป็นแพะพ่อพันธุ์ 1 ตัว และแพะแม่พันธุ์ 10 ตัว
1. ต้นทุน
ในช่วงแรกต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงเรือน อุปกรณ์ค่าพ่อ-แม่พันธุ์แพะ และ
การจัดทำแปลงหญ้าซึ่งจะมีคุณค่าประมาณ 65,000-85,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนทุกปี ได้แก่
ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์์และวัคซีน จะอยู่ประมาณ 13,000-15,000 บาทต่อปี
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายนมแพะซึ่งจะมีน้ำนมประมาณ 3,000-4,000 กิโลกรัมต่อปี สามารถแปรรูป
จำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 40 บาท จะมีผลตอบแทนประมาณปีละ 120,000-160,000 บาท นอกจากนี้
จะมีรายได้จากการจำหน่ายลูกแพะหย่านม ซึ่งจะมีผลผลิตปีละประมาณ 25-30 ตัว สามารถจำหน่ายได้
ในราคาตัวละ 2,500 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 75,000-85,000 บาท
ทั้ ง นี้ ต้ น ทุ น และผลตอบแทนดั ง กล่ า ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสภาพของตลาดและ
แหล่งที่เลี้ยง รวมทั้งฤดูกาลและเทศกาลทางศาสนาของผู้บริโภค
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การเลี้ยงแพะเนื้อ
เพื่อผลิตเนื้อจำหน่าย
แพะเป็นสัตว์เลี้ยงง่าย ไม่ยุ่งยาก ใช้พื้นที่น้อย ให้ผลตอบแทนเร็ว ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ เนื่องจาก
แพะสามารถให้พืชอาหารหยาบและวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มเป็นอาหารได้ ปัจจุบันตลาดเนื้อแพะขยายตัว
ความต้องการในการบริโภคเนื้อแพะมีมากขึ้น แต่ผู้เลี้ยงแพะเพื่อจำหน่ายเนื้อยังมีอยู่น้อยมาก

เงื่อนไขความสำเร็จ

เพียงพอ

1. เกษตรกรต้องมีความพร้อมในเรื่องพื้นที่และแรงงานที่ใช้เลี้ยง
2. ต้องมีตลาดจำหน่ายเนื้อแพะในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ชัดเจน
3. ต้องมีแหล่งพืชอาหารสัตว์หรือมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงอย่าง
4. ต้องมีแหล่งในการจัดหาพันธุ์แพะที่ดี ควรมีการรวมตัวเป็นกลุ่มผลิตในชุมชน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์แพะ
โดยทัว่ ไปจะนิยมใช้แพะพันธุบ์ อร์ หรือแพะลูกผสม เช่น ลูกผสมบอร์ ลูกผสมแองโกลนูเบียน และ
ลูกผสมพื้นเมือง เป็นต้น
2. ด้านโรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนทีใ่ ช้ในการเลีย้ งแพะจะต้องสามารถป้องกันแดด ฝนและน้ำท่วมขังได้ ควรสร้างแบบง่ายๆ
โดยใช้วสั ดุทมี่ ใี นท้องถิน่ ภายในโรงเรือนควรมีอปุ กรณ์ทจี่ ำเป็นต่อการเลีย้ ง ได้แก่ รางน้ำ รางอาหารอย่างเพียงพอ
ต้องมีบริเวณสำหรับปล่อยให้แพะออกกำลัง และหากินอาหารตามธรรมชาติ
3. อาหารและการให้อาหาร
โดยปกติจะเลี้ยงโดยการปล่อยในแปลงหญ้าตามธรรมชาติ ในสวนมะพร้าว สวนยางพารา
หรือสวนปาล์ม ในสภาพการเลี้ยงปกติไม่จำเป็นต้องเสริมอาหารข้นแต่ควรเพิ่มอาหารหยาบคุณภาพดี
หากมีความจำเป็นต้องให้อาหารข้นเสริม อัตราที่ใช้ประมาณ 0.5-1.00 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน จะเสริมก่อน
การจำหน่ายประมาณ 1-2 เดือน
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4. การจัดการเลี้ยงดู
เกษตรกรควรเริ่มต้นด้วยการเลี้ยงแพะที่มีอายุประมาณ 3 เดือนขึ้นไป ควรเลี้ยงรายละ
ประมาณ 5-10 ตัว เน้นการเลี้ยงด้วยอาหารหยาบเป็นหลักและเสริมอาหารข้นตามความจำเป็น เช่น
ในช่วงฤดูแล้งที่อาหารหยาบขาดแคลนหรือคุณภาพต่ำ การจัดการเลี้ยงดูควรเลี้ยงแบบขังคอกในตอนเช้า
และเลี้ยงปล่อยในช่วงบ่ายในแหล่งพืชอาหารหยาบตามธรรมชาติ โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพอาหารหยาบที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ เลี้ยงจนแพะอายุประมาณ 1-2 ปี มีขนาด
น้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัม สามารถจำหน่ายเพื่อนำไปบริโภคได้
5. การสุขาภิบาล
ควรมีการถ่ายพยาธิแพะ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามความจำเป็นหรือตามโปรแกรมที่
กำหนดไว้

ต้นทุนและผลตอบแทน

1. ต้นทุน
ในระยะแรกจะต้ อ งลงทุ น ในเรื่ อ งค่ า โรงเรื อ นและอุ ป กรณ์ ก ารเลี้ ย ง ซึ่ ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ประมาณ 3,000-3,500 บาท ส่วนค่าพันธุ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เลี้ยงโดยแพะอายุ 3 เดือน จะมีราคาตัวละ
ประมาณ 1,000-1,500 บาท นอกนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์์ และวัคซีนประมาณ
300-400 บาทต่อตัว
2. ผลตอบแทน
จะเริ่มจำหน่ายแพะได้เมื่ออายุ 1-2 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 30 กิโลกรัมต่อตัว
และจำหน่ายได้ในภาคกลาง ราคาประมาณกิโลกรัมละ 50-60 บาท ส่วนภาคใต้จำหน่ายได้ 100-150 บาท
ต้ น ทุ น และผลตอบแทนจากการเลี้ ย งแพะดั ง กล่ า วจะเปลี่ ย นแปลงไปตามแหล่ ง ที่ ใ ช้ เ ลี้ ย งแพะ
และความต้องการของตลาดในแต่ละฤดูกาลหรือเทศกาลทางศาสนา
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การเลี้ยงสุกรเพื่อผลิต
สุกรลูกผสมพันธุ์ดูร็อค เหมยซาน
สุ ก รลู ก ผสมพั น ธุ์ ดู ร็ อ ค-เหมยซานเป็ น สุ ก รลู ก ผสมที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ ท ดแทนสุ ก รพื้ น เมื อ ง
ที่ มี ป ริ ม าณน้ อ ยลง โดยพบว่ า สุ ก รลู ก ผสมพั น ธุ์ ดู ร็ อ ค-เหมยซานจะมี ลั ก ษณะโตเร็ ว กว่ า พั น ธุ์ พื้ น เมื อ ง
เลี้ยงง่ายคล้ายพันธุ์ดูร็อค ให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่งคล้ายกับพันธุ์เหมยซาน สามารถใช้เศษอาหารในครัวเรือน
เศษวัสดุทางการเกษตรเป็นอาหาร เหมาะกับเกษตรกรรายย่อยเพื่อเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เนื้อสุกรลูกผสมนุ่ม
คล้ายกับสุกรพันธุ์พื้นเมือง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดทั่วไป ดังนั้น ปัจจุบัน
จึงมีเกษตรกรหันมาสนใจขุนลูกสุกรพันธุ์ดูร็อค-เหมยซานแทนสุกรพันธุ์พื้นเมืองกันมากขึ้น ทำให้พันธุ์สุกร
ไม่เพียงพอ

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ในพื้นที่ที่จะใช้เลี้ยงหรือบริเวณใกล้เคียงต้องมีแหล่งวัสดุอาหารราคาถูก หรือมีวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร หรือเศษอาหารทางครัวเรือนเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุกรอย่างเพียงพอ
2. ต้องมีตลาดรับรองสุกรลูกผสม อาทิ กลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งขุนสุกรพืน้ เมือง และดูรอ็ ค-เหมยซาน
ทั้งในท้องถิ่น หรือแหล่งตลาดซื้อขายบริเวณใกล้เคียงที่ชัดเจนแน่นอน
3. ต้ อ งอยู่ ใ กล้ แ หล่ ง จำหน่ า ยพั น ธุ์ สุ ก รที่ จ ะใช้ เ ป็ น พ่ อ แม่ พั น ธุ์ โ ดยเป็ น ฟาร์ ม ที่ เชื่ อ ถื อ ได้
หรือได้รับการรับรอง

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์สุกร
พันธุ์สุกรพ่อแม่ที่จะใช้ในการผลิตลูกผสมดูร็อค-เหมยซาน จะใช้พ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่
ส่วนแม่พันธุ์จะใช้สุกรพันธุ์เหมยซาน เมื่อผสมได้สุกรลูกผสมดูร็อค-เหมยซานจะมีสีดำ หูปรกท้องแอ่น
เล็กน้อย มีกล้ามเนื้อสะโพก และไหล่มากขึ้น
2. การจัดการเลี้ยงดู
เกษตรกรควรเริ่มเลี้ยงด้วยสุกรลูกผสม พ่อแม่พันธุ์อายุประมาณ 3 เดือน โดยพ่อพันธุ์จะเริม่
ผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 8 เดือนขึ้นไป ส่วนแม่พันธุ์จะเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุได้ 7-8 เดือน โดยจะตั้งท้อง
นาน 114 วัน อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรจะนิยมให้อาหารสำเร็จรูปที่มีในท้องตลาด หรือเกษตรกรอาจลดต้นทุน
ด้วยการผสมอาหารใช้เองจากวัตถุดบิ ทีม่ ใี นท้องถิน่ ในแต่ละปีแม่สกุ รหนึง่ ตัวจะให้ลกู ได้ประมาณ 18-20 ตัว
สำหรั บ การจั ด การดู แ ลในระยะที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ ระยะลู ก สุ ก รเมื่ อ แรกคลอดควรดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ
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ต้องใช้ผา้ สะอาดหรือฟางเช็ดตัวลูกสุกรหลังคลอดให้แห้ง ตัดสายสะดือ ตัดเขีย้ วออกให้หมดและต้องให้ลกู สุกร
ได้กนิ นมน้ำเหลืองทันที ระหว่างอายุ 1-3 วัน ให้ฉดี ธาตุเหล็กเข้ากล้ามเนือ้ ตัวละ 2 ซี.ซี. เพือ่ ป้องกันโลหิตจาง
ในระยะ 15 วันแรก ต้องใช้ไฟฟ้าให้ความอบอุน่ แก่ลกู สุกร เมือ่ สุกรมีอายุ 10 วัน เริม่ ให้อาหารสุกรน้ำนมหรือ
อาหารอ่อนให้กินทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง ลูกสุกรจะหย่านมเมื่ออายุ 4 อาทิตย์ หลังจากหย่านมแล้วควรย้าย
ออกไปคอกอนุ บ าลเพื่ อ ป้ อ งกั น ลู ก สุ ก รเครี ย ด ควรฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคอหิ ว าต์ สุ ก ร เมื่ อ สุ ก รมี อ ายุ ไ ด้
7 สัปดาห์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเมื่อสุกรอายุได้ 2 เดือนครึ่ง และควรถ่ายพยาธิ
ทุก 6 เดือน
3. การสุขาภิบาล
ผู้เลี้ยงต้องให้ความสนใจหมั่นดูแลสุขภาพพ่อแม่พันธุ์สุกรอย่างสม่ำเสมอ จำเป็นต้องถ่ายพยาธิ
และฉีดวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงลูกสุกรผสมพันธุ์ดูร็อค-เหมยซาน จำหน่าย 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย พ่อพันธุ์
1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว การจำหน่ายจะเน้นการจำหน่ายลูกสุกร สำหรับให้เกษตรกรรายอื่นๆ นำไปเลี้ยงขุน
ส่งตลาด ซึ่งจะให้ผลตอบแทนได้มากกว่า
1. ต้นทุน
ในส่ ว นต้ น ทุ น คงที่ ซึ่ ง จะเป็ น ค่ า พ่ อ แม่ พั น ธุ์ โรงเรื อ น และอุ ป กรณ์ เ ลี้ ย งดู จ ะมี ต้ น ทุ น
ประมาณ 10,000-15,000 บาท ส่ ว นต้ น ทุ น ผั น แปรในแต่ ล ะส่ ว นจะเป็ น ค่ า อาหาร เวชภั ณ ฑ์์ วั ค ซี น
และค่าผสมพันธุ์ กรณีที่ไม่ได้เลี้ยงพ่อพันธุ์จะมีค่าผสมพันธุ์ ประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อปี
2. ผลตอบแทน
จะได้จ ากการจำหน่ายลูก สุก รซึ่งจะได้ประมาณปีล ะ 50-60 ตัว จำหน่ายในราคาตัว ละ
500-800 บาท จะมี ผ ลตอบแทนประมาณปี ล ะ 30,000-45,000 บาท ทั้ ง นี้ ต้ น ทุ น การผลิ ต และ
ผลตอบแทนมีการผันแปรไปตามสภาวะการตลาดในแต่ละพื้นที่เนื่องจากราคาพ่อแม่พันธุ์ ราคาอาหารสัตว์
และราคารับซื้อของลูกสุกรที่ผลิตได้ รวมทั้งขนาดการผลิต ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกเลี้ยง เกษตรกร
ต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดพร้อมวางแผนการผลิตให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงสุกรขุน
เนื้อสุกรเป็นเนื้อที่นิยมบริโภคทั่วไป สามารถจำหน่ายได้ทั้งตลาดในชุมชนท้องถิ่น และในตลาด
เมืองใหญ่ เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ทั้งฟาร์มขนาดเล็กและฟาร์มขนาดใหญ่ เนื่องจากการเลี้ยงใช้พื้นที่น้อย
เลี้ยงง่าย การเลี้ยงสุกรขุนจะลงทุนน้อยกว่าการเลี้ยงสุกรแบบอื่นๆ แต่ให้ผลตอบแทนเร็วกว่า

เงื่อนไขความสำเร็จ
1. เกษตรกรต้องมีเงินทุนสำรอง เพื่อไว้ใช้ในการเลี้ยงโดยเฉพาะค่าอาหารสุกรอย่างเพียงพอ
2. สถานที่สร้างโรงเรือนต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชน และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสภาพแวดล้อม
3. ต้องอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาถูก หรือมีแหล่งวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือน หรือระบบ
ไร่นาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุกรอย่างเพียงพอ
4. ต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับตลาดจำหน่ายสุกร ทั้งตลาดสุกรมีชีวิต และตลาดเนื้อสุกรชำแหละ

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
1. พันธุ์สุกร
สุกรที่จะนำมาขุน โดยทั่วไปนิยมใช้ผสมสองสายพันธุ์ สามสายพันธุ์ หรือสี่สายพันธุ์ ซึ่งจะมี
ลักษณะการให้ผลผลิต เช่น การเจริญเติบโต และความแข็งแรงดีกว่าการให้ผลผลิตจากพ่อและแม่พันธุ์
ที่ ใ ห้ ก ำเนิ ด พั น ธุ์ ที่ ใช้ ใ นการผสมข้ า มสายพั น ธุ์ มี ห ลายพั น ธุ์ อาทิ พั น ธุ์ ล าร์ จ ไวน์ พั น ธุ์ แ ลนด์ เรช และ
พันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่ เป็นต้น
2. ด้านโรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนที่เลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ในที่ดอน น้ำไม่ท่วม ระบายน้ำได้ดี ห่างไกลจากชุมชน ตลาด
และผู้เลี้ยงสุกรรายอื่น โรงเรือนสุกรต้องสามารถป้องกันแดด ฝน และลม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน วัสดุ
ที่ใช้มุงหลังคาขึ้นอยู่กับงบการลงทุน เช่น กระเบื้อง อะลูมิเนียม สังกะสี แฝกและจาก เป็นต้น พื้นคอกควร
เป็นพื้นคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด ขนาดคอก 4X3.5 เมตร จะสามารถเลี้ยงสุกรขุน
ขนาด 60-100 กิโลกรัม ประมาณ 8-10 ตัว ส่วนความยาวของโรงเรือนขึ้นอยู่กับจำนวนสุกรขุนที่เลี้ยง
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3. อาหารและการให้อาหาร
สุกรเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยว ไม่สามารถย่อยอาหารที่มีเยื่อใยมากได้ดีเหมือนสัตว์กระเพาะรวม
อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร จึงต้องมีโภชนะที่ครบถ้วน อาหารสำหรับสุกรขุนส่วนใหญ่จะนิยมให้อาหารสำเร็จรูป
หรือเกษตรกรบางรายอาจผสมอาหารใช้เองเพือ่ ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้หวั อาหารผสมรวมกับรำและปลายข้าว
หรื อ วั ส ดุ อื่ น ๆ ตามสั ด ส่ ว นที่ ก ำหนด ส่ ว นการให้ อ าหารสุ ก รแต่ ล ะระยะนั้ น จะต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความต้องการโภชนะของสุกรในแต่ละช่วงอายุ
4. การจัดการเลี้ยงดู
ควรเริ่มเลี้ยงสุกรขุนตั้งแต่ระยะหย่านมที่น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม โดยใช้อาหารโปรตีน
18 เปอร์ เซ็ น ต์ ให้ สุ ก รกิ น เต็ ม ที่ ป ระมาณวั น ละ 1-2 กิ โ ลกรั ม จากนั้ น เมื่ อ สุ ก รขุ น มี น้ ำ หนั ก ประมาณ
60 กิ โ ลกรั ม จะเปลี่ ย นอาหารโดยการใช้ อ าหารโปรตี น 16 เปอร์ เซ็ น ต์ แ ทน ให้ สุ ก รกิ น อาหารวั น ละ
2.5-3.5 กิโลกรัม จนถึงระยะส่งถึงตลาดเมื่อสุกรขุนมีน้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม ซึ่งตลอดเวลาการเลี้ยง
จะต้องมีน้ำสะอาดให้กินตลอดทั้งวัน
5. การสุขาภิบาล
ควรทำความสะอาดพื้นที่คอกสุกรเป็นประจำ เพื่อลดการหมักหมมของเชื้อโรคต่างๆ และ
ป้องกันกลิ่นของมูลสุกรไปรบกวนเพื่อนบ้านอีกด้วย สุกรทุกตัวต้องมีการถ่ายพยาธิ และจัดทำวัคซีน
ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ต้นทุนละผลตอบแทน

สำหรับต้นทุนการเลี้ยงสุกร 1 ชุด จำนวน 5 ตัว
1. ต้นทุน
ในส่วนต้นทุนคงที่ได้แก่ การลงทุนในด้านโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยง ซึ่งจะมีต้นทุน
ประมาณ 2,000-5,000 บาท ส่วนต้นทุนผันแปรจะได้แก่ ค่าพันธุส์ กุ ร ค่าอาหาร ค่าวัคซีน และค่าเวชภัณฑ์์ ซึ่งจะ
มีต้นทุนประมาณ 7,000-8,000 บาทต่อรุ่น
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายสุกรขุน ซึ่งถ้าจำหน่ายในราคาสุกรมีชีวิตจะได้ในราคากิโลกรัมละ
550 บาท จะมีผลตอบแทนประมาณ 5,000 บาทต่อตัว แต่ถ้าจำหน่ายเป็นเนื้อชำแหละจะทำให้เกษตรกร
มีผลตอบแทนมากขึ้นกว่านี้
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนที่ได้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการตลาด
อันได้แก่ ราคาอาหารสัตว์ ราคาพันธุ์สุกร รวมทั้งราคารับซื้อพันธุ์สุกร ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแหล่งที่เลี้ยง
เป็ น สำคั ญ ดั ง นั้ น ก่ อ นการตั ด สิ น ใจเลี้ ย งสุ ก รขุ น เกษตรกรจำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล รายละเอี ย ด และ
มีการวางแผนให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงหมูปา
หมูป่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายสามารถใช้อาหารในท้องถิ่นที่มีคุณภาพต่ำ และเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเป็นอาหารได้เป็นอย่างดี ปัจจุบนั ความต้องการในการบริโภคเนือ้ หมูปา่ มีคอ่ นข้างมาก แต่มผี เู้ ลีย้ ง
น้อย ทำให้ผลผลิตเนื้อหมูป่ามีไม่เพียงพอ ดังนั้นราคาหมูป่าจึงสูงกว่าราคาเนื้อหมูปกติทั่วไป เกษตรกรจึง
หันมาสนใจเลี้ยงมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงหมูป่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อทดแทนหมูป่าตามธรรมชาติ
ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนน้อยลง

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. พื้ น ที่ ที่ ใช้ เ ลี้ ย งหมู ป่ า ต้ อ งอยู่ ใ กล้ แ หล่ ง วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ร าคาถู ก หรื อ มี วั ส ดุ เ หลื อ ใช้
ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงหมูป่าอย่างเพียงพอ
2. เกษตรกรต้องมีความรู้ และประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูป่า
3. ต้องมีแหล่งจำหน่ายพันธุ์ และตลาดรับซื้อหมูป่าที่ชัดเจนแน่นอน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์หมูป่า
ลักษณะรูปร่างของหมูป่าทั่วไปจะมีขนหยาบแข็ง มีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเข้ม หรือสีดอกเลา
หนังหนา หน้ายาว จมูกยาวและแหลมกว่าสุกรพันธุ์พื้นเมือง ขาเล็กและเรียว ดูปราดเปรียว ทั่วไปจะพบ
อยู่ 2 พันธุ์ คือพันธุ์หน้ายาว และพันธุ์หน้าสั้น
2. ด้านโรงเรือนและอุปกรณ์
เนื่องจากหมูป่ายังมีพฤติกรรมเป็นสัตว์ป่า มีอาการตื่นเมื่อคนอยู่ใกล้ และอาจจะแสดงอาการ
ดุร้าย ดังนั้นโรงเรือนจะต้องสร้างให้แข็งแรงทนทาน โดยใช้วัสดุก่อสร้างที่หาในบริเวณพื้นที่ อาจไม่จำเป็น
ต้องเทพื้นซีเมนต์แต่ต้องมีรั้วรอบที่มิดชิด ป้องกันหมูป่าขุดดินมุดหนีออกมานอกรั้วได้ ควรจะมีการแยก
คอกพ่อ-แม่พันธุ์ คอกคลอดเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับลูกหมูป่า
3. อาหารและการให้อาหาร
อาหารหมูป่ามีความหลากหลาย เนื่องจากหมูป่าสามารถใช้อาหารในท้องถิ่นที่มีคุณภาพต่ำ
และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี เช่น ต้นกล้วย มันสำปะหลัง มันเทศ ข้าวโพด ผลปาล์ม
ผักชนิดต่างๆ นอกจากนี้สามารถผสมอาหารเลี้ยงหมูป่าได้เอง โดยใช้มันเส้นสับเป็นชิ้นเล็กๆ 60 ส่วน
รำ 40 ส่วน เกลือป่นเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักในภาชนะปิดสนิทนาน 1 เดือน จากนั้นนำมาให้
หมูป่ากินเป็นอาหาร โดยให้วันละมื้อ

98

4. การจัดการเลี้ยงดู
เกษตรกรควรเริ่ ม ด้ ว ยการเลี้ ย งหมู ป่ า พ่ อ แม่ พั น ธุ์ อ ายุ 3 เดื อ น การจั ด การเลี้ ย งดูห มู ป่ า
ควรใช้อัตราการผสมพันธุ์พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 5-10 ตัว หมูสาวผสมพันธุ์เมื่ออายุได้ 7 เดือนและ
จะอุ้มท้อง 114 วัน โดยจะให้ลูกประมาณ 5-6 ตัวต่อคอก ซึ่งพ่อแม่พันธุ์จะสามารถเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์ได้
นานประมาณ 5-6 ปี การเลี้ ย งพ่ อ แม่ พั น ธุ์ ค วรจะต้ อ งแยกเป็ น สั ด ส่ ว น เมื่ อ แม่ ห มู ป่ า ท้ อ งใกล้ ค ลอด
จะต้องแยกแม่ออกจากฝูงมาอยู่ที่คอกคลอดเพื่อป้องกันพ่อหมูป่ากัดทำร้ายลูก ซึ่งในระยะนี้ผู้เลี้ยงควรระวัง
อั น ตรายจากแม่ ห มู ป่ า เพราะจะมี นิ สั ย ดุ ร้ า ยขึ้ น ดั ง นั้ น ผู้ เ ลี้ ย งควรที่ จ ะรบกวนแม่ ห มู ป่ า ให้ น้ อ ยที่ สุ ด
การเลี้ยงปัจจุบันจะมุ่งเพื่อการจำหน่ายพันธุ์ได้แก่ ลูกหมูป่าอายุ 3 เดือน แต่ถ้าเลี้ยงจนโต หมูป่าที่โตเต็มที่
จะหนักประมาณ 80 กิโลกรัม ก็จะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้
5. การสุขาภิบาล
ถึงแม้ว่าหมูป่าจะมีสุขภาพแข็งแรงกว่าสุกรชนิดอื่นๆ แต่ผู้เลี้ยงก็ควรจะต้องให้ความสนใจ
หมั่นดูแลสุขภาพหมูป่าที่เลี้ยง ควรมีการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงหมูป่า 1ชุด ซึ่งประกอบด้วย พ่อพันธุ์ 1 ตัวและแม่พันธุ์ 5 ตัว
1. ต้นทุน
ในส่วนต้นทุนหลัก จะได้แก่ค่าพ่อแม่พันธุ์ ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์ ซึ่งจะมีต้นทุนประมาณ
15,000-25,000 บาท
ส่วนต้นทุนอืน่ ๆ จะได้แก่คา่ อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์์ และค่าวัคซีนประมาณ 7,000-8,000 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายลูกหมูป่า (อายุ 3 เดือน) ประมาณปีละ 30 ตัว จำหน่ายในราคาตัวละ
1,500 บาท มีผลตอบแทนประมาณ 45,000-50,000 บาท โดยในปีต่อมาผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นและ
จะมีจุดคุ้มทุนในปีที่ 3
ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจะมีความผันแปรไปตามสภาวะการตลาด ขนาดการผลิต
และแหล่งที่เลี้ยงเป็นสำคัญ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลี้ยงเกษตรกรจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียด
การเลี้ยงให้ชัดเจน
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การเลี้ยงแกะเพื่อ
ผลิตพันธุ์จำหน่าย
ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการแกะพั น ธุ์ ดี เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น พ่ อ แม่ พั น ธุ์ ส ำหรั บ ขยายพั น ธุ์ แ ละปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์
มี ค่ อนข้ า งมาก เนื่องจากแกะเป็นสัตว์ที่เ ลี้ยงง่ายใช้พื้นที่น้อย และสามารถใช้แรงงานที่มีในครัว เรือน
การเลี้ยงแกะมีการลงทุนต่ำเนื่องจากสามารถใช้พืชอาหารหยาบ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเป็นอาหาร
เลี้ยงแกะได้ แต่จะให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงและรวดเร็ว

เงื่อนไขความสำเร็จ
1.
2.
3.
4.

เกษตรกรควรมีประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแกะ และมีความตั้งใจจริง
มีแหล่งการจำหน่ายแกะพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรที่เริ่มต้นเลี้ยงหรืออยู่ใกล้ฟาร์มจำหน่ายพันธุ์
มีแหล่งพืชอาหารสัตว์ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับเลี้ยงแกะอย่างพอเพียง
ต้องมีการผลิตในลักษณะกลุ่ม และมีเครือข่ายด้านการตลาดรองรับที่ชัดเจน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์แกะ
แกะพันธุ์ดีที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกัน อาทิ พันธุ์คาทาดิน เป็นแกะจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา พันธุ์ซานตาอิเนส เป็นแกะจากประเทศบราซิล มีลักษณะใบหูยาวปรก หน้าโค้งนูน
มี ห ลายสี พั น ธุ์ บ าร์ บ าโดส แบล็ ค เบลลี่ เป็ น แกะจากหมู่ เ กาะบาร์ บ าโดสแถบทะเลแคริ เ บี ย น
มีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม และมีสีดำที่ใต้คาง ใต้ใบหู ขอบตาและบริเวณพื้นท้องลงมาถึงใต้ขา นอกจากนั้น
ยังมีพันธุ์ดอร์เปอร์ พันธ์ุเซ้าท์แอฟริกามัตตอนเมอริโน่ พันธุ์คอร์ริเดล และพันธุ์บอนด์ ซึ่งมีลักษณะดี
เหมาะสมที่จะเลี้ยงเพื่อปรับปรุงพันธุ์แกะภายในประเทศ
2. ด้านโรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนสำหรับเลี้ยงแกะต้องมีหลังคากันแดดและฝน ยกพื้นสูง ควรแบ่งกั้นคอกสำหรับ
การเลี้ ย งแกะโต แกะเล็ ก แม่ อุ้ ม ท้ อ ง แม่ เ ลี้ ย งลู ก หรื อ คอกมี ลั ก ษณะเป็ น ช่ อ งเพื่ อ ให้ ส ะดวกในการ
ทำความสะอาด ภายในคอกมีรางน้ำ รางอาหารที่เพียงพอกับจำนวนแกะที่เลี้ยง และควรมีอุปกรณ์ใช้ในการ
ตัดแต่งกีบแกะ
3. อาหารและการให้อาหาร
อาหารหลักของแกะ คือ พืชอาหารหยาบ โดยแกะสามารถกินหญ้าได้หลายชนิด รวมทั้ง
พวกไม้ตระกูลพุ่มชนิดต่างๆ โดยทั่วไปควรให้อาหารหยาบประมาณวันละ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว
และควรเสริมอาหารข้นให้กินในช่วงแกะอุ้มท้อง ประมาณวันละ 0.5-1.0 กิโลกรัมต่อตัว มีน้ำสะอาด
วางให้กินตลอดเวลา
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4. การจัดการเลี้ยงดู
เกษตรกรควรเริ่มต้นด้วยการเลี้ยงแกะพ่อแม่พันธุ์ แกะจะเริ่มผสมพันธุ์ในอายุ 8 เดือนขึ้นไป
อัตราส่วนการผสมพันธุท์ เี่ หมาะสมต้องใช้ พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พนั ธุ์ 20-30 ตัว และจะอุม้ ท้องนาน 150 วัน
ช่วงระยะอุม้ ท้องแม่แกะจะมีความต้องการอาหารเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ควรเสริมอาหารหยาบคุณภาพดีประเภทหญ้า
ผสมพืชตระกูลถั่ว และเสริมอาหารข้นให้ก่อนแม่แกะจะคลอดลูก ควรมีการเตรียมคอกคลอดโดยต้องเป็น
คอกที่สะอาดมีฟางแห้งรองพื้นให้ความอบอุ่น เมื่อลูกคลอดแล้วควรให้ลูกกินนมน้ำเหลืองจากแม่ทันที
ลูกแกะจะเริม่ หัดกินหญ้าและอาหารเสริมตัง้ แต่อายุ 3-4 สัปดาห์เป็นต้นไป ในการเลีย้ งแกะพันธุด์ เี พือ่ ผลิตพันธุ์
จำหน่าย เกษตรกรจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูล ต้องทำเบอร์ประจำตัวแกะ โดยการใช้คีบสักเบอร์หูหรือ
การติ ด เบอร์ หู หรื อ ใช้ เ บอร์ แขวนคอ มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การสื บ พั น ธุ์ เช่ น อายุ และน้ ำ หนั ก
เมื่อเริ่มผสมพันธุ์ อัตราการผสมติด อัตราการคลอดลูก และข้อมูลการเจริญเติบโต เป็นต้น ในแต่ละปี
แม่แกะจะให้ลูกได้ประมาณ 1-2 ตัว
5. การสุขาภิบาล
เกษตรกรต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพในเรื่องการกำจัดพยาธิภายนอก ได้แก่ เห็บ เหา ไร และกำจัด
พยาธิ ภ ายใน ได้ แ ก่ พยาธิ ต ากลม พยาธิ ตั ว ตื ด รวมทั้ ง ต้ อ งฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคปากและเท้ า เปื่ อ ย
ให้กับแกะด้วย

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงแกะ 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว และแม่พันธุ์ 10 ตัว
1. ต้นทุน
ในส่ ว นต้ น ทุ น คงที่ จ ะได้ แ ก่ ค่ า โรงเรื อ น อุ ป กรณ์ และค่ า พั น ธุ์ แ กะจะมี ต้ น ทุ น ประมาณ
30,000-50,000 บาท ส่วนต้นทุนที่ต้องมีทุกปีได้แก่ ค่าอาหาร เวชภัณฑ์์ และวัคซีน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ
6,000-7,000 บาท ต่อปี
2. ผลตอบแทน
การเลี้ ย งแกะจะเริ่ ม ได้ ผ ลตอบแทนปี ที่ 2 ซึ่ ง จะได้ จ ากการจำหน่ า ยแกะพั น ธุ์ อ ายุ 1 ปี
น้ำหนัก 25-30 กิโลกรัม ได้ประมาณ 20-30 ตัว สามารถจำหน่ายได้ในราคาตัวละ 2,500-3,000 บาท และจะถึง
จุ ด คุ้ ม ทุ น ในปี ที่ 4-5 อย่ า งไรก็ ต ามต้ น ทุ น และผลตอบแทนดั ง กล่ า วสามารถเปลี่ ย นแปลงได้
ตามแหล่งที่เลี้ยง ขนาดการผลิต และตลาดรับซื้อแกะ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลี้ยงเกษตรกรจำเป็นต้องศึกษา
ข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงแกะเพื่อ
ผลิตเนื้อจำหน่าย
แกะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยาก ใช้พื้นที่น้อย สามารถใช้แรงงานในครอบครัวได้ ใช้พืชอาหารสัตว์
ตามธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากระบบฟาร์ม และที่มีในชุมชนเป็นอาหารเลี้ยงแกะได้
เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ทั้งเป็นอาชีพเสริม และอาชีพหลัก

à§×èÍนไขความสำเร็จ

1. สถานที่เลี้ยงจำเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่งตลาดรับซื้อ และผู้บริโภคเนื้อแกะหรือมีตลาดรองรับ
ผลผลิตที่ชัดเจน
2. ต้องมีแหล่งพืชอาหารหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เพียงพอต่อการเลี้ยงแกะ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต

àทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์แกะ
โดยทั่วไปในการเลี้ยงจะนิยมใช้แกะพันธุ์พื้นเมือง,ลูกผสมพันธุ์คาทาดินหรือลูกผสมพันธุ์
ซานตาอิเนส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น หรือความต้องการของตลาด รวมทั้งแหล่ง
จำหน่ายพันธุ์ที่นำมาใช้ในการเลี้ยง
2. ด้านโรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนทีใ่ ช้เลีย้ งแกะต้องมีหลังคากันแดดและฝน มีขนาดเพียงพอกับจำนวนแกะทีต่ อ้ งการเลีย้ ง
ต้องมีคอกปล่อยรอบโรงเรือนเพื่อให้แกะเดินออกกำลังภายในโรงเรือน ต้องมีอุปกรณ์ให้น้ำและอาหารอย่าง
เพียงพอ
3. การจัดการเลี้ยงดู
เกษตรกรควรเริ่มต้นการเลี้ยงด้วยแกะที่มีอายุประมาณ 3 เดือน ในการเลี้ยงเกษตรกร
ควรเลีย้ งเป็นชุดๆ ละประมาณ 5-10 ตัว เพือ่ ให้คมุ้ ต่อการลงทุน ใช้วธิ ปี ล่อยเลีย้ งในแปลงหญ้าหรือพืน้ ทีส่ าธารณะ
ทั่ว ๆ ไป เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยใช้พืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแปลงหญ้า หรือใช้วสั ดุเหลือใช้
จากระบบไร่ น าเป็ น อาหารหลั ก แล้ ว เสริ ม ด้ ว ยอาหารข้ น ประมาณ 0.5-1.0 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตั ว ต่ อ วั น
โดยเฉพาะช่ ว งเวลาก่ อ นจำหน่ า ยประมาณ 1-2 เดื อ น เลี้ ย งขุ น จนแกะมี อ ายุ 8-12 เดื อ น มี ข นาด
น้ำหนักตัวประมาณ 30 กิโลกรัมก็จะเริ่มจำหน่ายได้
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4. การสุขาภิบาล
ผู้เลี้ยงต้องหมั่นดูแลสุขภาพแกะที่เลี้ยง ควรมีการดูแลกำจัดพยาธิภายนอก และถ่ายพยาธิ
ภายในตามกำหนดเวลา รวมทั้งทำวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด

ต้นทุนและผลตอบแทน

1. ต้นทุน
ในการเลี้ยงแกะเนื้อ จำนวน 10 ตัวต่อรุ่น ต้นทุนคงที่จะเป็นค่าโรงเรือน อุปกรณ์ และ
ค่าพันธุ์สัตว์ ซึ่งจะมีต้นทุนประมาณ 15,000-20,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์์
และค่าวัคซีน ที่ต้องลงทุนทุกปี ประมาณปีละ 1,500-2,000 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้ จ ากการจำหน่ า ยแกะเมื่ อ อายุ ป ระมาณ 8-12 เดื อ น น้ ำ หนั ก เฉลี่ ย ประมาณ
30 กิ โ ลกรั ม จำหน่ า ยได้ ใ นราคาตั ว ละประมาณ 2,000-2,500 บาท มี ผ ลตอบแทนประมาณ
20,000-25,000 บาทต่อรุ่น
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการตลาดและสถานที่เลี้ยง ดังนั้น
ก่อนตัดสินใจเลี้ยง เกษตรกรจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน
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ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นปศุ สั ต ว์
·Ò§àÅ× Í ¡ÍÒªÕ ¾ ´Œ Ò ¹

การเลี้ ย งสั ต ว์ ปี ก
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การเลี้ยงไก่ชนเชิงกี า
ไก่เก่ง
“ไก่ชน” เป็นไก่พื้นเมืองชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะและความสามารถพิเศษในเรื่องการต่อสู้ ไก่ชน
ในบางท้องถิ่นจึงอาจเรียกว่า “ไก่ตี” หรือ “ไก่นักมวย” หรือ “ไก่เก่ง” เป็นต้น การเลี้ยงไก่ชนเพื่อการกีฬา
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่อดีต การชนไก่เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อหาตัวผู้ที่เก่ง แข็งแกร่งและ
สุขภาพสมบูรณ์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะทำให้เกษตรกรขายได้ราคาเพิ่มขึ้น 10-100 เท่า ของราคา
ไก่พื้นเมืองปกติจึงนับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อย่างดียิ่ง

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ต้องมีความรู้ และเข้าใจในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่ชนเชิงกีฬา
2. ต้ อ งมี ก ารดำเนิ น การผลิ ต ในลั ก ษณะกลุ่ ม หรื อ ชมรม และมี ส มาชิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 50 ราย
โดยกลุ่มต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. หรือเทศบาล
3. ต้องมีสนามประลองเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ก่อนจำหน่าย โดยไม่มีการพนันเด็ดขาด
4. ต้องประสานการตลาดกับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนในท้องถิ่นเพื่อจำหน่ายไก่ที่ผลิตได้

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์
สายพั น ธุ์ ไ ก่ เ ก่ ง ที่ นิ ย มเลี้ ย งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ไก่ ช นไทย ได้ แ ก่ เหลื อ งหางขาว ประดู่ ห างดำ
เขียวหางดำ เทาหางขาว นกแดง นกกรดทองแดง และสายพันธุ์ลูกผสมไทย-พม่า ลูกผสมไทย-เวียดนาม
(ลูกผสมไซ่ง่อน) เป็นต้น
ลั ก ษณะไก่ ช นไทยพั น ธุ์ ดี ที่ ค วรไว้ ท ำพั น ธุ์ มี ดั ง นี้ คื อ เพศผู้ น้ ำ หนั ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 กิ โ ลกรั ม
และเพศเมียไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ขนเป็นมันเงางาม สีชัดเจน และมีลักษณะ
เด่นชัดตามแต่ละสายพันธุ์
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
สถานที่เลี้ยงควรอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันโรคระบาดและไม่รบกวนเพื่อนบ้าน
บริ เ วณที่ เ ลี้ ย งควรมี ร่ ม ไม้ ช ายคา คอกเลี้ ย งไก่ ค วรทำด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ห าได้ ง่ า ยในท้ อ งถิ่ น เช่ น ไม้ ไ ผ่
ไม้ยูคาลิปตัส หลังคามุงด้วยแฝกหรือจาก ภายในโรงเรือนควรมีคอนให้ไก่ได้เกาะหลับนอน สำหรับอุปกรณ์
ที่จำเป็นในโรงเรือน ต้องมีรางน้ำ รางอาหารอย่างเพียงพอกับจำนวนไก่ และมีรังไข่สำหรับแม่ไก่ฟักไข่
ให้เพียงพอเช่นกัน
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3. อาหารและการให้อาหาร
การเลี้ยงไก่ชนที่ดีควรเลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่ได้ออกกำลังกาย และหาอาหารกินตามธรรมชาติ
ไก่ชนก็จะคุ้ยเขี่ยหาเศษข้าวเปลือกที่ตกตามลานนา หาหนอน หาปลวกและแมลงกินเอง แต่ในสภาพ
ปัจจุบันควรเลี้ยงไก่ชนแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย และมีอาหารเสริมบ้าง เช่น หญ้า หยวกกล้วย หรือ ผลไม้สุกหรือ
หาหนอน หาแมลง ลู ก กบ ลู ก เขี ย ด ลู ก ปลา กุ้ ง ฝอย เนื้ อ ปลาสั บ หรื อ อาหารสำเร็ จ รู ป มาเสริ ม บ้ า ง
จะทำให้ไก่ชนเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่หลังจากอายุได้ 2 เดือนไปแล้ว ควรฝึกให้ไก่ชนได้กินข้าวเปลือก
ทีละน้อยแล้วเพิ่มปริมาณขึ้นเมื่อไก่โตขึ้น
ส่วนการให้น้ำ ผู้เลี้ยงต้องมีน้ำสะอาดตั้งให้กินตลอดเวลา อุปกรณ์ใส่น้ำควรเป็นแบบแขวน
จะดีที่สุด หรือดัดแปลงจากวัสดุในฟาร์ม เช่น อ่างน้ำ หรือกะละมัง
4. การจัดการเลี้ยงดู
การเลี้ยงดูในระยะแรกเกิดจนถึงอายุ 8 เดือน ใช้วิธีเลี้ยงเช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่ชนสวยงาม
และไก่พนื้ เมืองทัว่ ไป แต่หลังจากนัน้ ให้ทำการคัดเลือกพันธุ์ โดยแยกเป็น 3 กลุม่ คือ ไก่เก่ง (ไก่กฬี า) ไก่แกง
(ไก่ เ นื้ อ เพื่ อ การบริ โ ภค) และไก่ พั น ธุ์ ท ดแทน โดยไก่ เ ก่ ง หรื อ ไก่ กี ฬ าควรคั ด ไว้ ป ระมาณ 10%
ของลูกเพศผู้ทั้งหมด ไก่พันธุ์ทดแทนควรคัดไว้ประมาณ 30% ของลูกไก่ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเลี้ยงเป็น
ไก่แกงหรือไก่เนื้อเพื่อการบริโภค (ชั่งกิโลขาย)
การเลี้ยงไก่เก่ง ผู้เลี้ยงต้องมีความรู้ความชำนาญในการคัดเลือกสายพันธุ์ โดยใช้อัตราส่วน
พ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์ ไม่เกิน 1 ต่อ 5 และต้องรู้ขั้นตอนการฝึกซ้อมไก่ให้เก่ง ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องมีการจัดทำพันธุ์
ประวั ติ ป ระจำตั ว ไก่ เ ก่ ง แต่ ล ะตั ว เอาไว้ เมื่ อ ผสมพั น ธุ์ ผ ลิ ต ลู ก ออกจำหน่ า ย จะได้ ท ราบชั้ น เชิ ง ของไก่
ดังกล่าว และสามารถคัดเลือกลักษณะเพื่อขายได้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ การให้ผลผลิตของแม่ไก่
แม่ไก่ 1 ตัว จะให้ลูกได้ปีละ 4 คอก และแต่ละคอกจะเลี้ยงรอดประมาณ 8 ตัว
5. การป้องกันโรคระบาด
ควรมี ก ารทำวั ค ซี น ในโรคระบาดที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ โรคนิ ว คาสเซิ ล (โรคกระแตเวี ย น)
โรคอหิ ว าต์ (โรคหน้ า ดำหรื อ โรคตกคอนตาย) โรคฝี ด าษ (เกิ ด จากยุ ง กั ด ) และโรคหลอดลมอั ก เสบ
(ไอ จาม น้ำมูก น้ำตาไหล หน้าบวม) โดยหาซื้อวัคซีน และขอคำแนะนำได้จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ทั่วประเทศ

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงไก่ชน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย พ่อพันธุ์ 1 ตัวและแม่พันธุ์ 5 ตัว
1. ต้นทุน
จะได้แก่ค่าใช้จ่ายในส่วนค่าพ่อแม่พันธุ์ ค่าอาหาร ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์์ โดยจะมีต้นทุน
ประมาณ 25,000-26,000 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายไก่ชนเพศผู้ที่คัดเป็นไก่เก่ง ไก่ชนที่คัดเป็นไก่ทดแทนและไก่ชนคัดทิ้ง
ที่ขายเป็นไก่แกง โดยจะมีผลตอบแทนประมาณ 45,000-50,000 บาท และในปีต่อไปจะได้รับผลตอบแทน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ต้องลงทุนค่าพ่อแม่พันธุ์
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้จะผันแปรไปตามสภาวะการตลาด แหล่งที่เลี้ยง ตลอดจน
ความสามารถในการคัดเลือกพันธุ์ไก่ ดังนั้น เกษตรกรควรมีการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจน
ก่อนตัดสินใจเลี้ยง
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การเลี้ยงไก่ชน
เชิงอนุรักษ์ ไก่ชนสวยงาม
การเลี้ยงไก่ชนเชิงอนุรักษ์ หรือการเลี้ยงไก่ชนสวยงามเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็น
ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงง่าย ทนทานต่อโรคและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เนื้อมีรสชาติดีและตลาดมี
ความต้ อ งการสู ง มาก เมื่ อ นำมาคั ด สายพั น ธุ์ ต ามลั ก ษณะและมาตรฐานประจำพั น ธุ์ แ ล้ ว จะสามารถ
เพิ่มมูลค่าให้ไก่พื้นเมือง ได้ถึง 10–100 เท่า โดยเฉพาะตัวที่ผ่านการประกวดและชนะเลิศมาแล้ว อาจมี
ราคานั บ แสนบาทเลยที เ ดี ย ว นอกจากนี้ ก ารเลี้ ย งไก่ เชิ ง อนุ รั ก ษ์ ห รื อ ไก่ ช นสวยงาม ยั ง เป็ น มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีมาแต่อดีต เป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ต้องมีความรู้ และเข้าใจ ลักษณะประจำพันธุ์หรือมาตรฐานพันธุ์ของไก่ชนไทย
2. ต้องเข้าใจหลักการผสมพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่ชนตามมาตรฐานพันธุ์
3. ต้องมีลักษณะการผลิตในรูปแบบของกลุ่ม หรือชมรมโดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 ราย
4. ต้องประสานการตลาดล่วงหน้ากับผู้ซื้อ–ขายไก่ชนสวยงาม เช่น ตลาดจตุจักร หรือจังหวัด
ที่มีชื่อเสียงด้านไก่ชนสวยงาม เพื่อป้องกันปัญหาด้านการตลาดที่จะเกิดขึ้น

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์ไก่ชน
ไก่ชนสวยงามพันธุ์ไทย ที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ เหลืองหางขาว และ
ประดู่หางดำ การเลือกซื้อไก่ชนพ่อแม่พันธุ์ ควรเลือกซื้อจากฟาร์มที่มีประวัติได้รับการรับรองน่าเชื่อถือ
เพื่อให้ได้ไก่ตรงตามพันธุ์อย่างแท้จริง
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
สถานที่เลี้ยงไก่ชน ควรอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันโรคระบาดและไม่รบกวน
เพื่อนบ้าน บริเวณที่เลี้ยงควรมีร่มไม้ชายคา คอกเลี้ยงไก่ควรทำด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่
ไม้ยูคาลิปตัส หลังคามุงด้วยแฝกหรือจาก ภายในโรงเรือนควรมีคอนให้ไก่ได้เกาะหลับนอน สำหรับอุปกรณ์
ที่จำเป็นในโรงเรือนต้องมีรางน้ำ รางอาหารอย่างเพียงพอกับจำนวนไก่ และมีรังไข่ให้แม่ไก่ฟักไข่อย่าง
เพียงพอเช่นกัน
3. อาหารและการให้อาหาร
การเลี้ยงไก่ชนที่ดีควรเลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่ได้ออกกำลังกายและหาอาหารกินตามธรรมชาติ
ไก่ชนก็จะคุ้ยเขี่ยหาเศษข้าวเปลือกที่ตกตามลานนา หาหนอน หาปลวกและแมลงกินเอง แต่ในสภาพ
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ปัจจุบันควรเลี้ยงไก่ชนแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย และมีอาหารเสริม เช่น หญ้า หยวกกล้วย หรือผลไม้สุก หรือ
หาหนอน แมลง ลูกกบ ลูกเขียด ลูกปลา กุง้ ฝอย เนือ้ ปลาสับ หรืออาหารสำเร็จรูปมาเสริมบ้าง จะทำให้ไก่ชน
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่หลังจากอายุ 2 เดือนไปแล้ว ควรฝึกให้ไก่ชนได้กินข้าวเปลือกทีละน้อยแล้วเพิ่ม
ปริมาณขึ้นเมื่อไก่โตขึ้น
การให้น้ำควรตั้งให้กินตลอดเวลา อุปกรณ์ให้น้ำควรเป็นแบบแขวนจะดีที่สุดหรือดัดแปลงจาก
วัสดุในฟาร์ม เช่น อ่างน้ำหรือกะละมัง
4. การจัดการเลี้ยงดู
จะเลี้ยงในระบบปล่อย เพื่อให้ไก่ออกกำลังกายและหากินตามธรรมชาติ การคัดเลือกพ่อแม่
พันธุ์ไก่ชนสวยงาม จำเป็นต้องทราบลักษณะและมาตรฐานพันธุ์ไก่แต่ละสายพันธุ์ และไม่ควรผสมข้าม
สายพันธุ์โดยเด็ดขาด เพื่อคงพันธุกรรมของแต่ละสายพันธุ์ไว้ สำหรับอัตราส่วนระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์
ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 1 ต่อ 5 โดยทั่วไปลักษณะของไก่ชนพันธุ์ดีที่ควรคัดไว้ทำพันธุ์ สามารถทำได้ตั้งแต่
อายุแรกเกิด โดยดูวา่ มีลกั ษณะดีเด่นตามสายพันธุห์ รือไม่ เช่น ไก่เหลืองหางขาวต้องมีลกั ษณะปากขาว แข้งขาว
มีจุดขาวหรือมีขนสีขาวพอสมควร ส่วนพวกที่ไม่มีลักษณะตรงตามพันธุ์จะคัดไว้เป็นไก่เนื้อเพื่อการบริโภค
เมื่อไก่อายุ 8–12 เดือน จะสามารถคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ โดยให้พิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ไก่ จ ะมี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ แข็ ง แรง ขนเป็ น มั น เงางาม สี ชั ด เจนและมี ลั ก ษณะเด่ น ชั ด ตามแต่ ล ะสายพั น ธุ์
การเลี้ยงโดยทั่วไป แม่ไก่แต่ละตัวจะให้ลูกได้ปีละ 4 ชุด แต่ละชุดจะเลี้ยงรอดประมาณ 8 ตัว
5. การป้องกันโรคระบาด
ควรมี ก ารทำวั ค ซี น โรคระบาดที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ โรคนิ ว คาสเซิ ล (โรคกระแตเวี ย น)
โรคอหิ ว าต์ (โรคหน้ า ดำหรื อ โรคตกคอนตาย) โรคฝี ด าษ (เกิ ด จากยุ ง กั ด ) และโรคหลอดลมอั ก เสบ
(ไอ จาม น้ำมูก น้ำตาไหล หน้าบวม) โดยหาซื้อวัคซีนและขอคำแนะนำได้จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ทั่วประเทศ

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงไก่ 1 ชุด ประกอบด้วย พ่อพันธุ์ 1 ตัวและแม่พันธุ์ 5 ตัว
1. ต้นทุน
จะได้แก่ ค่าพ่อแม่พันธุ์ ค่าอาหาร ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์์ ซึ่งจะมีต้นทุนโดยรวมประมาณ
30,000–32,000 บาท
2. ผลตอบแทน
ในปี แรก แม่ ไ ก่ 1 ตั ว จะให้ ลู ก รวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 160 ตั ว ผลตอบแทนจะได้ จ าก
การจำหน่ายไก่ชนประเภทสวยงามที่คัดไว้ และไก่ชนคัดทิ้งที่เลี้ยงเป็นไก่เนื้อ โดยจะมีผลตอบแทนประมาณ
60,000–80,000 บาท และในปีถัดไปจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ต้องลงทุนค่าพ่อ-แม่พันธุ์อีก
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและผลตอบแทนดังกล่าวจะผันแปรแตกต่างกันได้ตามสภาวะการตลาด
และแหล่งที่เลี้ยง โดยเฉพาะราคารับซื้อไก่ชนประเภทสวยงาม ซึ่งต้องอาศัยประวัติของพ่อแม่พันธุ์และ
คุณลักษณะเฉพาะตัวเป็นสำคัญ
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การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
เพื่อเสริมรายได้
โดยทั่วไปไก่พื้นเมืองจะมีความแข็งแรง หากินเก่ง ต้านทานต่อโรคระบาดสูง เติบโตและขยายพันธุ์
ในสภาพการเลี้ยงดูแบบง่าย ๆ ของเกษตรกรได้ดี ตลาดมีความต้องการสูงเนื่องจากไก่มีกลิ่นและรสชาติดี
เกษตรกรสามารถเลี้ยงในลักษณะเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะได้ไก่ทั้งเพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้
กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. เกษตรกรจะต้องมีโรงเรือนทีด่ พี อสมควรและควรมีพนื้ ทีป่ ล่อยเลีย้ งตามธรรมชาติอย่างเพียงพอ
2. ควรเลี้ยงในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง การคมนาคมสะดวก
3. เกษตรกรควรเลีย้ งในลักษณะเกษตรผสมผสาน จำนวนทีเ่ ลีย้ งขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของพืน้ ที่
ที่มีวัตถุดิบอาหารสดในท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการจัดหาและทุนสำรองของแต่ละบุคคล
4. ต้องมีการให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
5. ต้องอยู่ใกล้หรือมีตลาดรองรับผลผลิตอย่างชัดเจน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์ไก่พื้นบ้าน
พันธุ์ไก่พื้นบ้าน สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และความต้องการของ
ตลาด แต่สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ไก่อู หรือไก่ชน เพราะจะมีโครงสร้างใหญ่
เจริญเติบโตดี ไม่เป็นโรค คัดแม่พันธุ์ที่มีลูกดกอายุตั้งแต่ 9 เดือน-3 ปี จำหน่ายรวดเร็ว สำหรับเกษตรกร
ที่ต้องซื้อพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเลี้ยงควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจาก
โรคระบาด
2. การจัดการเลี้ยงดู
การเลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ ง ควรมี พื้ น ที่ ก ว้ า งขวางพอประมาณ ที่ จ ะให้ ไ ก่ ไ ด้ ห าอาหารและเดิ น
ออกกำลังกาย ถ้าสามารถเลือกสถานที่ที่เป็นชายป่าหรือทุ่งนาได้จะเป็นการดี เพราะจะเป็นแหล่งอาหาร
ธรรมชาติชั้นดีสำหรับไก่พื้นเมือง โรงเรือนไก่พื้นเมืองสามารถสร้างแบบง่าย ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นหลัก
หลังคาอาจมุงด้วยสังกะสีเก่าหรือตับหญ้าคาหรือตับแฝก ด้านข้างของโรงเรือนควรตีด้วยไม้ไผ่สานขัดแตะ
หรื อ ไม้ ร วกขั ด แตะ หรื อ ไม้ ร ะแนง โยงเว้ น ช่ อ งให้ อ ากาศถ่ า ยเทสะดวก จั ด ทำคอนนอนไว้ มุ ม ใด
มุมหนึ่งของโรงเรือนให้เพียงพอกับจำนวนไก่ และต้องจัดทำรังไข่โดยอาจใช้ลังกระดาษเก่า ตะกร้า กระบุง
รังไข่ควรรองด้วยเศษหญ้าแห้ง ฟางข้าว หรือพืชสมุนไพรตากแห้งทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ ล่หมัดหรือไรไก่ สำหรับรางน้ำ
และรางอาหาร เกษตรกรควรจัดทำเองโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น อัตราการผสมพันธุ์ที่ใช้จะนิยมใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว
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ต่อแม่พันธุ์ 7 ตัว แม่ แต่ละตัวจะให้ลูกได้ปีละ 4 ชุด โดยจะเลี้ยงรอดประมาณชุดละ 8 ตัว ในการเลี้ยงลูกไก่
พื้นเมืองในระยะแรก ควรมีสุ่มครอบแม่ไก่กับลูกอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ลูกที่เลี้ยงรอดมีจำนวนสูง และถ้า
ต้องการให้ไก่ไข่เร็วขึ้นก็ทำได้ โดยแยกลูกไก่มาอนุบาลเป็นการเฉพาะ สำหรับการให้อาหารไก่พื้นเมือง
โดยส่วนใหญ่จะปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ และเสริมด้วยอาหารที่หาได้ในท้องถิ่นที่ผลิตเองหรือหาซื้อ
เพิ่มเติม เช่น ข้าวเปลือก รำ ปลายข้าว ข้าวโพด หรือเศษอาหารที่เหลือ เฉพาะในอาหารลูกไก่ในระยะแรก
เกิด ถึงประมาณ 1 เดือน ควรใช้อาหารไก่เนื้อระยะแรกเลี้ยงจะให้ผลดีมากกว่า
3. การป้องกันโรคระบาด
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ได้ผลดี ควรมีการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง สำหรับพ่อ-แม่พันธุ์ ควร
ถ่ายพยาธิเป็นประจำทุก 6 เดือน และจะต้องทำวัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ แก่ไก่ทุกระยะ
อย่างเคร่งครัด ได้แก่ โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ โรคฝีดาษ และโรคอหิวาต์ไก่

ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัวและแม่พันธุ์ 7 ตัว
1. ต้นทุน
จะได้แก่ ค่าคอกโรงเรือน อุป กรณ์ที่จำเป็น ค่าพ่อแม่พันธุ์ ค่าอาหารไก่ระยะแรก และ
ระยะขุ น จนจำหน่ า ยได้ ค่ า วั ค ซี น ค่ า เวชภั ณ ฑ์์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ รวมต้ น ทุ น การผลิ ต ประมาณ
13,550-14,000 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายไก่พื้นเมืองอายุประมาณ 4 เดือน ซึ่งในหนึ่งปีแต่ละแม่พันธุ์จะให้ลูก
รวม 200-225 ตัว โดยจะจำหน่ายเมื่อน้ำหนักประมาณ 1.5-1.8 กิโลกรัม ราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับราคา
ของแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยทั่ ว ไปราคาประมาณกิ โ ลกรั ม ละ 50-60 บาท รวมจะได้ ผ ลตอบแทนประมาณ
20,000-25,000 บาทต่อปี อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและผลตอบแทนอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามสภาวะการตลาดและ
แหล่งทีเ่ ลีย้ งเป็นสำคัญ ดังนัน้ เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชดั เจนก่อนการตัดสินใจ
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การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง
เพื่อผลิตลูกจำหน่าย
ไก่พันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่างไก่พันธุ์เนื้อและไก่พันธุ์ไข่นำมาเป็นแม่พันธุ์พื้นฐาน
เพือ่ ผสมพันธุก์ บั ไก่พอ่ พันธุพ์ นื้ เมือง จะได้ไก่ลกู ผสมทีเ่ รียกว่าไก่ลกู ผสมพืน้ เมือง ทีย่ งั คงรสชาติของเนือ้ อร่อย
เนื้อแน่นและเหนียวนุ่ม ไขมันต่ำเช่นเดียวกับไก่พื้นเมือง แต่มีความเจริญเติบโตดีกว่าไก่พื้นเมือง จึงสามารถ
เลี้ยงจำหน่ายสู่ตลาดได้เร็ว มีน้ำหนักมากขายได้ราคาดี

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. มีโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ดีพอสมควร เพื่อใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และฟักลูกไก่
2. จะต้องมีความรูเ้ ป็นพิเศษในเรือ่ งการจัดการเลีย้ งดูพอ่ แม่พนั ธุแ์ ละการฟักไข่
3. ต้องใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีในการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสม
4. ต้องมีกลุ่มผู้เลี้ยงขุนไก่พื้นเมืองลูกผสมอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือเป็นลูกค้าที่ชัดเจน เพื่อเป็น
ตลาดรองรับลูกไก่ที่ผลิตได้

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์ไก่
แม่พันธุ์ที่ใช้ต้องเป็นไก่ลูกผสมสองสายเลือดที่มีคุณสมบัติให้ไข่ดก และพร้อมที่จะไข่ เมื่อนำมา
ผสมกับพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองหรือไก่ชนแล้ว ลูกไก่ที่ได้ต้องมีลักษณะ สีขน หงอนและคุณภาพเนื้อใกล้เคียง
กับไก่พื้นเมือง ส่วนไก่พื้นเมืองที่จะใช้เป็นพ่อพันธุ์ควรคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่ น้ำหนักไม่ต่ำกว่า
3 กิโลกรัม
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
ไก่เนื้อผสมพื้นเมือง สามารถเลี้ยงปล่อยเป็นฝูงบนพื้นคอกได้เช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่เนื้อทั่วไป
การสร้างโรงเรือนควรสร้างแบบง่าย ๆ ใช้วัสดุท้องถิ่นราคาถูก โรงเรือนที่เหมาะคือ โรงเรือนแบบกึ่งขัง
กึ่งปล่อย มีลานดิน หรือแปลงหญ้า ล้อมบริเวณด้วยอวนหรือตาข่าย หรือไม้ไผ่ขัด รางน้ำ รางอาหาร ต้องมี
ทั้งภายในและภายนอกคอก ภายในบริเวณเล้าไก่หรือโรงเรือนไก่ ต้องมีรังไข่ไว้สำหรับแม่ไก่ให้เพียงพอ และ
ควรกั้นคอกเป็นคอกย่อยหลาย ๆ คอก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแย่งแม่ไก่ นอกจากนี้จะต้องมี
โรงเรือนสำหรับตู้ฟักไข่และคอกอนุบาลสำหรับกกลูกไก่รอจำหน่าย
3. อาหารและการให้อาหาร
อาหารสำหรับพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ลูกผสม ควรใช้อาหารที่มีคุณภาพดีและให้กินตลอดเวลา
ควรมีการเสริมด้วยหญ้าสดหรือเศษพืชผัก เพื่อเพิ่มวิตามินที่สำคัญให้แก่แม่ไก่
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4. การจัดการเลี้ยงดู
ใช้การเลี้ยงดูแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงแม่พันธุ์ในอัตรา 1 ต่อ 7 เมื่อแม่ไก่ให้ไก่
ครบ 1 ปี ควรคัดจำหน่าย และนำแม่ไก่ชุดใหม่มาเลี้ยงทดแทน เก็บไข่เข้าฟักได้หลังจากแม่ไก่ไข่ไปแล้ว
3 สัปดาห์ โดยก่อนเริ่มฟักไข่เกษตรกรควรศึกษาหาความรู้ และรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการฟักไข่
ให้เข้าใจเสียก่อน โดยทัว่ ไปแม่ไก่ 1 ตัว จะสามารถให้ไข่และฟักออกเป็นลูกไก่ ประมาณ 15-16 ตัว ต่อปี
5. การป้องกันโรคระบาด
ควรป้ อ งกั น โรคพยาธิ ภ ายใน โดยการถ่ า ยพยาธิ ก่ อ นนำไก่ เข้ า ฟาร์ ม และหลั ง จากนั้ น
อีก 6 เดือน ต้องมีการทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ ได้แก่ โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ
และโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง จำนวน
6 ตัว และแม่พันธุ์ไก่ลูกผสม จำนวน 42 ตัว
1. ต้นทุน
ต้นทุนคงที่ในการเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นค่าก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ ค่าพ่อแม่พันธุ์ไก่
ค่าตู้ฟักไข่ ส่วนต้นทุนผันแปรจะได้แก่ค่าอาหาร ค่าวัคซีน เวชภัณฑ์์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า รวมแล้วจะมีต้นทุน
ประมาณ 53,000-55,000 บาทต่อปี
2. ผลตอบแทน
จะได้ จ ากการจำหน่ า ยลู ก ไก่ จำนวนประมาณ 7,000-8,000 ตั ว ต่ อ ปี ผลตอบแทน
ที่เกษตรกรได้รบั จะแปรผันตามราคาจำหน่ายลูกไก่ทจี่ ำหน่ายได้โดยเฉลีย่ ประมาณ 75,000-80,000 บาทต่อปี
นอกจากนี้เกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ปลดระวางและปุ๋ยขี้ไก่เพิ่มเติมอีกต่างหาก
ทั้ ง นี้ ต้ น ทุ น และผลตอบแทนที่ ไ ด้ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสภาวะการตลาดและแหล่ ง
ที่เลี้ยง ดังนั้น เกษตรกรควรศึกษาข้อมูล และรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจเลือกอาชีพนี้
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การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง
เพื่อจำหน่าย
ไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง เป็นไก่ลูกผสมที่ปรับปรุงเพื่อให้เป็นไก่เนื้อที่มีรสชาติ กลิ่นและคุณภาพเนื้อ
เช่นเดียวกับไก่พื้นเมือง ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่จะบริโภคเนื้อไก่พื้นเมือง นอกจากคุณภาพของเนื้อแล้ว
ไก่เนือ้ ลูกผสมพืน้ เมืองยังพัฒนาให้มกี ารเจริญเติบโตเร็ว สามารถเลีย้ งขุนส่งตลาดได้ตงั้ แต่อายุ 8–12 สัปดาห์
และยังสามารถเลี้ยงด้วยอาหารที่มีคุณภาพต่ำกว่าไก่พันธุ์เนื้ออื่น ๆ

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ต้องอยู่ใกล้แหล่งจำหน่ายพันธุ์ที่เชื่อถือได้ และต้องมีทุนหมุนเวียนเพียงพอ
2. ต้องมีตลาดรองรับผลผลิตที่ชัดเจนสามารถจำหน่ายได้ทั้งไก่มีชีวิต และไก่ชำแหละหรือเลี้ยง
ในระบบการจ้างเลี้ยงภายใต้สัญญาหรือข้อตกลง
3. เกษตรกรต้ อ งมี ก ารฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคที่ ส ำคั ญ ของไก่ พื้ น เมื อ งตามระยะที่ ก ำหนดไว้
โดยเคร่งครัด

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์ไก่
ไก่พนื้ เมืองลูกผสมมีหลายพันธุแ์ ล้วแต่แหล่งทีม่ า เช่น ไก่ผสมสองสายเลือด ลูกผสมสามสายเลือด หรือ
ผสมห้าสายเลือด ซึ่งทั้งหมดผสมพันธุ์ขึ้นมาเพื่อให้เจริญเติบโตเร็ว มีความแข็งแรง ควรเลือกซื้อลูกไก่จาก
แหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ปลอดภัยจากโรคและมีประวัติชัดเจน
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
ไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง สามารถเลี้ยงปล่อยเป็นฝูงบนพื้นคอกได้ โรงเรือนควรสร้างแบบง่ายๆ
ใช้วัสดุท้องถิ่นราคาถูก โรงเรือนที่เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อย ควรเป็นโรงเรือนแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย
คือ เป็นโรงเรือนที่มีลานดิน หรือแปลงหญ้า ล้อมรอบด้วยรั้วที่ทำจากอุปกรณ์ราคาถูก อาทิ อวน ตาข่าย
ไม้รวกขัดแตะ เพื่อให้ไก่ออกมาเดินออกกำลังกายได้ พื้นคอกควรปูด้วยแกลบ หรือฟางแห้ง
อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมสำหรับเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ได้แก่ เครื่องกกไฟฟ้า รางน้ำ
รางอาหารไก่ และอุปกรณ์สำหรับทำวัคซีนป้องกันโรค
3. อาหารและการให้อาหาร
อาหารไก่ควรเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีสูตรและให้อาหารครบถ้วนตามความต้องการของไก่
ในระยะต่าง ๆ โดยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนอาหารด้วยการผสมอาหารใช้เองจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
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4. การจัดการเลี้ยงดู
การเลี้ ย งลู ก ไก่ อ ายุ 0–3 สั ป ดาห์ ระยะนี้ ค วรเลี้ ย งในคอกขั ง มี ก ารกกให้ ค วามร้ อ น
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน มีการให้นำ้ และอาหารลูกไก่อย่างเพียงพอ และภาชนะให้นำ้ และอาหารควรอยูใ่ กล้ ๆ
กับที่กก อาหารในระยะแรกนี้ควรเป็นอาหารสำหรับไก่เล็กที่มีโปรตีนประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ สำหรับ
การเลี้ยงไก่ระยะเจริญเติบโต อายุ 4–12 สัปดาห์ ควรเลี้ยงแบบปล่อยฝูงบนคอกดินที่พื้นรองด้วยขี้แกลบ
ขีเ้ ลือ่ ยหรือฟางข้าว และปล่อยให้เดินออกกำลังกายภายในลาน ในระยะนีค้ วรให้อาหารผสมระหว่างข้าวเปลือก
บดผสมกับอาหารไก่เล็ก หรืออาจจะใช้ข้าวเปลือกอย่างเดียว และปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ และควรหา
เศษพืชผักเสริมให้ไก่กินด้วย จะเริ่มจำหน่ายไก่เมื่อมีอายุประมาณ 12 สัปดาห์
5. การป้องกันโรคระบาด
โรคที่ ส ำคั ญ ในไก่ เ นื้ อ ลู ก ผสมพื้ น เมื อ ง ได้ แ ก่ โรคหลอดลมอั ก เสบติ ด ต่ อ โรคนิ ว คาสเซิ ล
โรคฝีดาษ ควรทำวัคซีนป้องกันโรคให้ครบทุกระยะของการเจริญเติบโต

ต้นทุนและผลตอบแทน
สำหรับการเลี้ยงขุนไก่ลูกผสมพื้นเมืองเป็นรุ่น ๆ ละ 300 ตัว
1. ต้นทุน
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าก่อสร้างคอกและอุปกรณ์การเลี้ยงค่าพันธุ์ไก่ ค่าอาหารไก่ รวมถึง
ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งจะมีต้นทุนประมาณ 18,600–19,000 บาทต่อรุ่น
2. ผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จะขึ้ น ลงตามสภาวะราคาลู ก ไก่ อาหารและราคาจำหน่ า ยไก่ มี ชี วิ ต
โดยผลตอบแทนจะได้ จ ากการจำหน่ า ยไก่ เ มื่ อ อายุ ป ระมาณ 3 เดื อ น น้ ำ หนั ก เมื่ อ จำหน่ า ยประมาณ
1.5–1.8 กิ โ ลกรั ม ราคาขายกิ โ ลกรั ม ละ 40–45 บาท รวมแล้ ว จะมี ร ายได้ รุ่ น ละประมาณ
20,000–25,000 บาท ก็ตามต้นทุนและผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการตลาด ราคาปัจจัย
การผลิต ขนาดการผลิต และแหล่งที่เลี้ยงเป็นสำคัญ ดังนั้น เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียด
ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจเลี้ยง
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การเลี้ยงไก่ไข่
ไก่ไข่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพราะไข่ไก่เป็นที่นิยมบริโภค
ทั่วไปและเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถนำไปแปรรูปหรือจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์์ทำอาหารประเภทต่าง ๆ
ได้มากมาย เกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพ

เงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้เลี้ยงต้องมีทุนหมุนเวียนและมีแรงงานพอเพียง สถานที่ตั้งฟาร์มควรอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน
แต่การคมนาคมต้องสะดวก มีแหล่งวัตถุดิบอาหารราคาถูกเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และควรมีตลาด
รองรับที่ชัดเจน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์ไก่ไข่
พันธุ์ไก่ไข่ มีทั้งไก่ไข่พันธุ์แท้ ได้แก่ ไก่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดง พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค และ
ไก่ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่างไก่พันธุ์แท้ 2 พันธุ์ และไก่ไข่ไฮบริด ที่เกิดจากการผสมขึ้นมาพิเศษ
ควรหาซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ควรเป็นไก่พันธุ์ดี ให้ไข่ฟองโต ไข่ทน สีเปลือกไข่ตามความต้องการของตลาด
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนสามารถสร้างด้วยวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น แต่ต้องแข็งแรงและทนทานต้องง่ายต่อ
การจัดการและทำความสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี และปลอดภัยจากศัตรูรบกวน อุปกรณ์การให้น้ำ-อาหาร
ควรมีจำนวนทีเ่ หมาะสม คือ ประมาณ 4-5 ถังต่อไก่ 100 ตัว พืน้ ทีเ่ ลีย้ ง ถ้าเลีย้ งแบบรวมฝูงใช้ 3 ตัวต่อตารางเมตร
มีรังไข่ในโรงเรือน 1 รัง ต่อไก่ไข่ 4-5 ตัว หรือถ้าเลี้ยงบนกรงตับ กรงตับควรมีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร
ยาว 45 เซนติเมตร และสูง 45 เซนติเมตร สำหรับไก่ไข่ 1 ตัว
3. การจัดการเลี้ยงดู
การเริ่มต้นเลี้ยงดูไก่ไข่ อาจเริ่มมาจากการซื้อลูกไก่มาเลี้ยงซึ่งต้องใช้เวลานาน และลงทุนสูง
หรือจะเริ่มด้วยการเลี้ยงไก่สาวอายุ 18-20 สัปดาห์ ก็ได้ โดยทั่วไปสำหรับเกษตรกรรายย่อยควรเริ่มด้วย
การเลี้ยงไก่สาว เลี้ยงแบบรวมฝูงหรือเลี้ยงแบบกรงตับ ให้อาหารสำเร็จรูปที่มีโปรตีนตามระดับที่ไก่ต้องการ
ในช่วงอายุต่าง ๆ หรืออาจลดต้นทุนค่าอาหารด้วยการผสมอาหารเองจากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น การให้
อาหารต้องเพียงพอและสม่ำเสมอทุกวัน ไก่ไข่กินอาหารประมาณ 120 กรัมต่อวันต่อตัว ไก่ไข่เริ่มให้ผลผลิต
เมือ่ อายุประมาณ 22 สัปดาห์ แล้วจะให้ไข่นานประมาณ 12 เดือน ให้ผลผลิตประมาณ 280 ฟองต่อตัวต่อปี
ควรปลดระวางไก่ไข่หลังจากให้ไข่ไปแล้วประมาณ 1 ปี หรือเมื่อไก่ให้ผลผลิตต่ำกว่า 60% ของฝูง
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4. การป้องกันโรคระบาด
การเลีย้ งไก่ไข่ให้ประสบผลสำเร็จต้องเลีย้ งไก่ไข่ให้มสี ขุ ภาพดีสมบูรณ์แข็งแรง จึงจะให้ผลผลิตสูง
ต้องมีการทำวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามโปรแกรมทีก่ ำหนด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล
โรคหลอดลมอักเสบ โรคอหิวาต์ไก่ และโรคฝีดาษ

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลีย้ งไก่ไข่ทเี่ ริม่ ด้วยไก่สาว อายุ 18 สัปดาห์จำนวน 500 ตัวต่อรุน่
1. ต้นทุน
จะอยู่ประมาณ 250,000-280,000 บาท โดยจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโรงเรือน อุปกรณ์
ค่าพันธุ์ไก่ ค่าอาหาร ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์์ และค่าน้ำ ค่าไฟในการเลี้ยงดู
2. ผลตอบแทน
จะได้ ผ ลตอบแทนประมาณ 250,000-280,000 บาทต่ อ รุ่ น โดยเกิ ด จากการจำหน่ า ย
ไข่ไก่ในราคาฟองละ 1.80 บาท และผลตอบแทนจากการจำหน่ายแม่ไก่ปลดระวาง 500 ตัว จำหน่าย
ในราคาตัวละ 50 บาท ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัจจัยในการเลี้ยงดู
ของแต่ ล ะพื้ น ที่ ขนาดการเลี้ ย งและระบบในการจั ด การเลี้ ย งดู ข องตั ว เกษตรกร อาทิ ราคาพั น ธุ์ ไ ก่
ราคาอาหารสัตว์ และราคาผลผลิตที่ตลาดรับซื้อ และเพื่อให้สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ เกษตรกร
ควรเลี้ยงจำนวนตั้งแต่ 1,000 ตัว ขึ้นไป อย่างไรก็ตามก่อนการตัดสินใจเลี้ยง เกษตรกรต้องศึกษาข้อมูลและ
รายละเอียดให้ชัดเจน
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การเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่กระทง
ไก่เนื้อ (ไก่กระทง) เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพราะเลี้ยงง่าย
โตเร็ว ใช้ระยะเวลาสั้นให้ผลตอบแทนเร็ว และเนื้อไก่กระทงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป รวมทั้งยังสามารถ
ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

เงื่อนไขความสำเร็จ
ที่ชัดเจน

1. ผู้เลี้ยงมีเงินทุนหมุนเวียนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงอย่างเพียงพอ รวมทั้งจะต้องมีตลาดรองรับ

2. เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากปั ญ หาด้ า นตลาด เกษตรกรอาจต้ อ งเลี้ ย งในระบบจ้ า งเลี้ ย ง
เลี้ยงภายใต้สัญญา หรือข้อตกลงและต้องเลี้ยงปริมาณมาก ๆ ต่อรุ่น
3. เกษตรกรต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยง สามารถจัดการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพได้
ตามมาตรฐานที่กำหนด

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์ไก่เนื้อ
พันธุไ์ ก่เนือ้ (ไก่กระทง) ส่วนใหญ่เป็นพันธุท์ ผี่ ลิตขึน้ ทางการค้า สามารถหาซือ้ ได้จากแหล่งผลิต
ที่มีอยู่ทั่วไป แต่ควรเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดหรือหากเป็นระบบจ้างเลี้ยง
ผู้จ้างจะเป็นผู้จัดหาพันธุ์ให้
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนอาจก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นแต่ลักษณะของโรงเรือนต้องง่ายต่อการรักษา
ความสะอาดการจัดการ โรงเรือนต้องสามารถให้อากาศถ่ายเทได้ดี ปลอดภัยจากศัตรูรบกวน โรงเรือนขนาด
70–75 ตารางเมตร สามารถเลี้ยงไก่ได้ 500 ตัว ภายในโรงเรือนต้องมีอุปกรณ์ การให้น้ำและอาหาร
เพียงพอ จำเป็นต้องมีเครื่องกกลูกไก่ สำหรับใช้กกลูกตอนแรกเกิดจนถึงอายุ 2 อาทิตย์ ในกรณีระบบ
จ้างเลี้ยงหรือเลี้ยงเพื่อการส่งออก โรงเรือนจะต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด หรือเป็นโรงเรือน
ในระบบปิด
3. การจัดการเลี้ยงดู
เมื่อนำลูกไก่มาเลี้ยงในช่วง 3 สัปดาห์แรก ต้องกกลูกไก่ด้วยเครื่องกกให้ความร้อน แต่ใน
ฤดูหนาวอาจใช้เวลานานถึง 4 สัปดาห์ การให้น้ำและอาหารในระยะแรกควรใส่ภาชนะแบน ๆ มีขอบเตี้ย
อาหารและน้ำวางใกล้เครื่องกก หลังจากนั้นค่อย ๆ วางห่างออกไปเรื่อย ๆ จนครบกำหนดการกก อาหารที่
ให้เป็นอาหารสำเร็จรูป และควรมีระดับโปรตีนตรงตามความต้องการในแต่ละช่วงอายุของไก่ เพื่อทำให้ไก่
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มีการเจริญเติบโตดีที่สุด การเลี้ยงไก่กระทงจะให้เวลาเลี้ยงนานประมาณ 40–45 วัน ก็สามารถจับขายได้
4. การป้องกันโรคระบาด
ควรมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล และโรคหลอดลมอักเสบ ตามโปรแกรมที่กำหนด
อย่างเคร่งครัด โดยปกติอัตราการตายของไก่ไม่ควรเกิน 3% ของทั้งหมด

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงไก่กระทงจำนวน 500 ตัว
1. ต้นทุน
จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าโรงเรือน อุปกรณ์ ค่าลูกไก่ ค่าอาหารสำหรับเลี้ยงไก่
ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์์ รวมทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้า โดยจะมีต้นทุนประมาณ 45,000-50,000 บาทต่อรุ่น
ปีหนึ่งจะเลี้ยงได้ 4 รุ่น
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายไก่ และมูลไก่ในปีแรก ได้ผลตอบแทนรวม 100,000–110,000 บาท ทั้งนี้
ต้นทุนและผลตอบแทนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัจจัยในการเลี้ยงอาหาร และราคาที่รับซื้อหรือ
ข้อตกลงในการรับซื้อ รวมทั้งขนาดการผลิตเพื่อให้สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ ในปัจจุบันเกษตรกร
จำเป็ น ต้ อ งเลี้ ย งไก่ จ ำนวนตั้ ง แต่ 5,000–10,000 ตั ว ต่ อ รุ่ น ขึ้ น ไป และต้ อ งเลี้ ย งให้ มี อั ต รา
การแลกเนื้อไม่เกิน 1.90 จึงจะมีโอกาสที่ได้ผลกำไร เนื่องจากการเลี้ยงไก่กระทงมีความอ่อนไหวต่อสภาวะ
การตลาดอย่างมาก ดังนั้น เกษตรกรที่จะเลี้ยงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน
การตัดสินใจเลีย้ ง
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การเลี้ยงไก่เบตง
ไก่เบตงเป็นไก่พื้นเมืองดั้งเดิมของ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไก่เบตงมีลักษณะเฉพาะ คือ ทั่วทั้งตัว
จะมีขนน้อยมาก ขนมีสีทองหางสั้น ตลาดมีความต้องการสูง เนื่องจากไก่เบตงจะมีเนื้อนุ่ม หนังกรอบ
นักบริโภคเนื้อไก่จะนิยมบริโภคไก่เบตง

เงื่อนไขความสำเร็จ
1.
2.
3.
ความเชื่อถือ
4.

ผูเ้ ลีย้ งต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งพันธุ์ และมีประสบการณ์ในการเลีย้ งไก่เบตง
ต้องอยู่ใกล้แหล่งขยายและจำหน่ายไก่พันธุ์เบตง
การเลี้ ย งต้ อ งใช้ พ่ อ พั น ธุ์ แ ละแม่ พั น ธุ์ ที่ ดี ต้ อ งมาจากฟาร์ ม ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองและให้
ต้องมีตลาดรองรับทีช่ ดั เจน ทัง้ ตลาดลูกไก่พนั ธุแ์ ละตลาดบริโภคเนือ้ ไก่เบตง

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์ไก่
ควรเลือกซื้อพันธุ์ไก่เบตงจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองและเชื่อถือได้ ไก่พ่อแม่พันธุ์ต้องมี
ลักษณะตรงตามพันธุ์ โดยแม่พันธุ์จะต้องมีคุณสมบัติไข่ดก แข็งแรง น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 1.4 กิโลกรัม
พ่อพันธุ์ต้องมีขนาดตัวใหญ่ แข็งแรง มีเนื้อมาก น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม สายพันธุ์ที่นิยม คือ
สายพันธุ์สีเหลืองทอง
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนทีเ่ หมาะสม คือ โรงเรือนแบบกึง่ ขังกึง่ ปล่อย มีลานดินหรือบริเวณล้อมด้วยอวนหรือตาข่าย
อาจจะเลีย้ งแบบรวมฝูงทัง้ หมดหรือแบ่งเป็นห้องย่อย ๆ อุปกรณ์ภายในโรงเรือนควรมีรางน้ำ รางอาหาร รังไข่
ให้พร้อม กรณีที่มีการเลี้ยงเพื่อฟักลูกไก่ออกจำหน่าย จะต้องมีตู้ฟักไข่และคอกอนุบาล รวมทั้งอุปกรณ์
ให้ความอบอุ่นสำหรับกกลูกไก่เพื่อจำหน่าย
3. อาหารและการให้อาหาร
อาหารสำหรับเลี้ยงไก่เบตงโดยทั่วไปจะใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยง โดยต้องมีคุณค่าทางอาหาร
ครบถ้วนตามความต้องการของไก่ในแต่ละช่วงอายุ และเสริมด้วยอาหารตามธรรมชาติในขณะปล่อยเลี้ยง
ในลานปล่อย
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4. การจัดการเลี้ยงดู
การเลี้ยงไก่เบตงเริ่มเลี้ยงด้วยไก่พ่อแม่พันธุ์ใช้อัตราการผสมพันธุ์ 1 ต่อ 6 ตัว การเลี้ยงใช้วิธี
กึง่ ขังกึง่ ปล่อย ไก่สามารถออกกำลังกายและหาอาหารทีม่ ตี ามธรรมชาติกนิ ได้ดว้ ย จะเริม่ เก็บไข่เข้าฟักหลังไก่ไข่
ไปแล้ว 3 อาทิตย์ แม่ไก่ 1 ตัว จะสามารถให้ลูกไก่ได้ประมาณ 4 รุ่นต่อปี โดยแต่ละรุ่นจะมีลูกไก่เลี้ยงรอด
ประมาณ 10–12 ตัว เราสามารถเลี้ยงไก่เบตงเพื่อผลิตลูกไก่จำหน่าย หรือจะเลี้ยงขุนเป็นไก่เนื้อจำหน่าย
ให้ผู้บริโภค
5. การป้องกันโรคระบาด
ต้องทำวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ โรคฝีดาษ
และโรคอหิวาต์ รวมทั้งควรมีการถ่ายพยาธิภายในก่อนนำไก่เข้าฟาร์มและถ่ายซ้ำทุก ๆ 6 เดือน

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงไก่เบตงเพื่อผลิตลูกจำหน่ายจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์จำนวน 10 ตัว
แม่พันธุ์จำนวน 60 ตัว ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมในการดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับเกษตรกร
1. ต้นทุน
จะเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นของค่ า โรงเรื อ น อุ ป กรณ์ ค่ า พ่ อ แม่ พั น ธุ์ ค่ า อาหาร ค่ า ตู้ ฟั ก
ค่าเวชภัณฑ์์และวัคซีน โดยจะมีต้นทุนประมาณ 90,000–100,000 บาท ในปีต่อ ๆ ไปต้นทุนจะลดลง
เนื่องจากไม่ต้องลงทุนในส่วนค่าโรงเรือน อุปกรณ์และค่าพ่อแม่พันธุ์
2. ผลตอบแทน
จากจำนวนพ่ อ และแม่ พั น ธุ์ ดั ง กล่ า วจะสามารถฟั ก ผลิ ต ลู ก ไก่ พั น ธุ์ เ บตงได้ ป ระมาณ
ปีละ 2,400–2,800 ตัว สามารถจำหน่ายได้ในราคาตัวละ 25–30 บาท นอกจากนี้ยังสามารถจำหน่าย
พ่อและแม่พันธุ์ที่ปลดระวางได้อีกในราคาตัวละ 100 บาท รวมทั้งมูลไก่ที่เกิดจากการเลี้ยง รวมแล้วจะมี
ผลตอบแทนประมาณ 70,000–80,000 บาท ซึ่งจะเริ่มคุ้มทุนปีที่ 2 หรือ 3
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการตลาดและแหล่งที่เลี้ยง
อันเนื่องมาจากราคาปัจจัยการผลิตและราคารับฝากของตลาดแต่ละแห่งที่แตกต่างกันไป เกษตรกรจำเป็น
ต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดก่อนการตัดสินใจเลี้ยง
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การเลี้ยงไก่คอล่อน
ไก่คอล่อนเป็นไก่ทนี่ ยิ มเลีย้ งกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ โดยเฉพาะทีจ่ งั หวัดพัทลุง เป็นไก่ประเภท
ให้ เ นื้ อ ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษคื อ บริ เวณตั้ ง แต่ โ คนปากล่ า งไปจนถึ ง เหนี ย งจะไม่ มี ข น มี ลั ก ษณะเด่ น คื อ
เหนียงใหญ่ ไหล่กว้าง ร่างลึก หาอาหารเก่ง กินจุ อัตราแลกเนื้อดี นิสัยเชื่อง เลี้ยงง่าย มีความต้านทานโรค
และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี คุณภาพของเนื้อเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. สถานที่เลี้ยงดู ต้องมีบริเวณกว้างพอสมควร สำหรับปล่อยเลี้ยงไก่ตามธรรมชาติและควรเป็น
แหล่งที่มีหรืออยู่ใกล้แหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร
2. ต้องมีตลาดจำหน่ายผลผลิตที่ชัดเจน ทั้งตลาดรับซื้อพันธุ์และตลาดรับซื้อไก่เพื่อบริโภค
3. ต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับพันธุ์ไก่และการจัดการเลี้ยงดูไก่คอล่อน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์ไก่
ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์มากที่สุด พันธุ์ไก่คอล่อนที่ดี
ควรมีลักษณะโครงสร้างใหญ่ การเจริญเติบโตดี อัตราแลกเนื้อสูง สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคและพยาธิ
ปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มได้ ดี หากิ น เก่ ง โดยพ่ อ พั น ธุ์ อ ายุ 8-10 เดื อ น จะมี น้ ำ หนั ก ประมาณ
3.5-4 กิโลกรัม ส่วนแม่พันธุ์อายุ 6-7 เดือน จะมีน้ำหนักประมาณ 2-5 กิโลกรัม
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่คอล่อนควรสร้างแบบง่าย ๆ และประหยัด ควรใช้วัสดุราคาถูกที่มีอยู่
ในพื้นที่ หลังคามุงด้วยจาก สังกะสีเก่า กระเบื้องเก่า หญ้าคาหรือแฝก สามารถกันแดด บังลมกันฝนได้
พื้นที่ไม่แห้งแฉะ มีร่มไม้ มีบริเวณให้ไก่คุ้ยเขี่ยอาหารและเดินออกกำลังกาย กั้นด้วยอวนหรือตาข่ายล้อม
รอบโรงเรือนอีกชั้นหนึ่ง ที่พื้นคอกควรมีหลุมรูปร่างคล้ายกระทะไว้สำหรับใส่ขี้เถ้าให้ไก่นอนคลุกเคล้าตัวเอง
ป้องกันไรไก่ ในโรงเรือนต้องมีคอนนอนไว้ทมี่ มุ คอกและควรมีรงั ไข่ รางน้ำ รางอาหารให้เพียงพอกับจำนวนไก่
รวมทัง้ ควรมีกรงอนุบาลสำหรับกกให้ความร้อนแก่ลกู ไก่ในระยะเดือนแรก เพือ่ ให้ลกู ไก่แข็งแรงและรอดตายสูง
3. อาหารและการให้อาหาร
อาหารสำหรับลูกไก่ระยะ 1 เดือนแรก ควรให้อาหารไก่เนื้อระยะแรก จะทำให้ลูกไก่แข็งแรง
และรอดตายมากขึน้ หลังจากนัน้ จึงค่อย ๆ เปลีย่ นอาหารเป็นพวกอาหารสำเร็จรูป รำ ปลายข้าว ข้าวเปลือก
เสริมให้ไก่กินเฉพาะตอนเย็น โดยในช่วงเช้าจะปล่อยให้หาอาหารตามธรรมชาติกินเอง
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4. การจัดการเลี้ยงดู
การเลี้ยงไก่คอล่อนนิยมเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ จึงต้องมีบริเวณเลี้ยงที่กว้างพอสมควร
เพื่อให้ไก่ได้คุ้ยเขี่ยอาหารและเดินเล่นออกกำลังกาย เช่น เลี้ยงอยู่ใกล้โรงสีข้าว คอกสุกร หรือคอกวัว
บริเวณชายป่าหรือทุ่งนา เพราะจะมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติอยู่มาก ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารและที่สำคัญ
จะไม่รบกวนเพื่อนบ้าน ใช้อัตราส่วนพ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 10 ตัว แม่ไก่ 1 ตัวจะให้ลูกได้ปีละ
4 รุ่น เลี้ยงรอดรุ่นละประมาณ 8-10 ตัว สามารถจำหน่ายได้ทั้งลูกไก่และไก่เนื้อเพื่อใช้บริโภค
5. การป้องกันโรคระบาด
การเลี้ยงไก่คอล่อนต้องเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ ไก่จึงรอดตายสูง ถ่ายพยาธิเมื่อไก่อายุได้
2 เดือน หลังจากนั้นถ่ายซ้ำทุก ๆ 3 เดือน และทำวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคนิวคาสเซิล โรคฝีดาษ
โรคหลอดลมอั ก เสบ โรคอหิ ว าต์ ไ ก่ ตามคำแนะนำของกรมปศุ สั ต ว์ เพื่ อ ให้ ไ ก่ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงและ
มีภูมิคุ้มกันโรค

ต้นทุนและผลตอบแทน
20 ตัว

สำหรับการเลี้ยงไก่คอล่อน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว และแม่พันธุ์ จำนวน

1. ต้นทุน
ในส่วนต้นทุนคงที่จะได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงเรือน อุปกรณ์ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ
10,000-12,000 บาท ส่วนต้นทุนผันแปรจะได้แก่ ค่าพันธุ์ ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์แ์ ละวัคซีน ซึง่ จะมีคา่ ใช้จา่ ย
ประมาณปีละ 9,000-10,000 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายลูกไก่ทผี่ ลิตได้ หรือจำหน่ายในรูปพ่อ-แม่พนั ธุ์ ราคาตัวละ 120-150 บาท
หรื อ จำหน่ า ยเป็ น ไก่ เ นื้ อ ในขนาดน้ ำ หนั ก ตั ว ละ 1.5-1.6 กิ โ ลกรั ม ในราคากิ โ ลกรั ม ละ 55 บาท
จะมีผลตอบแทนประมาณ 55,000-60,000 บาทต่อปี
ทัง้ นี้ ผลตอบแทนและต้นทุนอาจเปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะการตลาด และสถานทีเ่ ลีย้ งดูทแี่ ตกต่างกัน
ออกไป รวมทั้งขนาดการผลิต เกษตรกรจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดก่อนการตัดสินใจเลี้ยง
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การเลี้ยงไก่งวง
ไก่งวงเป็นสัตว์ปีกที่เลี้ยงง่าย ราคาสูง เนื้อมีรสชาติดี เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติและคนไทย
สามารถเลี้ยงโดยใช้อาหารและวัสดุเหลือใช้ที่มีในท้องถิ่น อาทิ หญ้า ต้นกล้วย เป็นอาหารได้ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
มูลค่าและสามารถเลี้ยงผสมผสานกับการเกษตรด้านอื่น ๆ ได้

เงื่อนไขความสำเร็จ

เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มกันผลิต ต้องมีแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงดูอย่างพอเพียงและต้องมีตลาด
รองรับผลผลิตที่ชัดเจน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์ไก่งวง
ที่นิยมเลี้ยงมีอยู่ 2 ชนิด คือ พันธุ์สีขาว และพันธุ์สีเทา น้ำหนักโตเต็มที่เพศผู้ ควรมีน้ำหนัก
ประมาณ 7-10 กิโลกรัม เพศเมีย ประมาณ 3.1-4.5 กิโลกรัม เกษตรกรสามารถหาซื้อจากฟาร์มเลี้ยงทั่วไป
โดยควรเลือกซื้อจากฟาร์มที่เชื่อถือได้ หรือได้รับการรับรองจากผู้เลี้ยงรายอื่น ๆ
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
ใช้วัสดุพื้นบ้านอย่างง่าย ๆ ทำโรงเรือน โดยต้องสามารถป้องกันแดดฝนได้ ขนาดโรงเรือน
กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จะสามารถเลี้ยงไก่งวงได้ประมาณ 100 ตัว และต้องมีลานสำหรับให้ไก่งวง
ได้เดินออกกำลังกาย
3. การจัดการเลี้ยงดู
ลู ก ไก่ ง วงช่ ว งแรกเกิ ด ถึ ง อายุ 2 เดื อ น ต้ อ งเลี้ ย งดู อ ย่ า งดี บ นคอกอนุ บ าล ที่ ส ามารถให้
ความอบอุน่ และป้องกันยุงกัด เนือ่ งจากไก่งวงในช่วงนีจ้ ะเป็นโรคฝีดาษและตายมาก หลังจากอายุ 2 เดือนไปแล้ว
สามารถเลีย้ งปล่อยในคอกทีม่ ลี านกว้างได้ ลูกไก่งวงช่วงอายุแรกเกิดถึง 2 เดือน ควรใช้อาหารสำเร็จรูปไก่เนือ้
หลั ง จากอายุ 2-7 เดื อ น ควรใช้ อ าหารตามธรรมชาติ หรื อ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ ากไร่ น าที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น อาทิ
รำละเอียด ปลายข้าวผสมหยวกกล้วยสับ หรือหญ้า หรือผักตบชวา จะช่วยลดต้นทุนการผลิต อัตราการเลีย้ ง
ใช้ไก่พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 5-7 ตัว
4. การป้องกันโรคระบาด
ต้องมีการทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ โรคฝีดาษ และโรคอหิวาต์
ตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์ ควรใช้ผงโซเดียมฟลูออไรด์โรยตามหัว คอ หลัง หน้า หาง และตาใต้ปีกหรือ
อาจใช้ละลายน้ำแล้วจับอาบน้ำทีละตัวก็ได้ เพื่อป้องกันไรและเหาในตัวไก่งวง
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ต้นทุนและผลตอบแทน
สำหรับการเลี้ยงไก่งวง 1 ชุด ประกอบด้วย ไก่งวงพ่อพันธุ์จำนวน 1 ตัว และไก่งวงแม่พันธุ์ จำนวน
5-7 ตัว
1. ต้นทุนในการเลี้ยง
จะได้แก่ค่าพันธุ์ ค่าโรงเรือน ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์์ โดยจะมีต้นทุน
เบื้องต้น ประมาณ 30,000-35,000 บาท
2. ผลตอบแทน
ในปีแรกจะอยู่ประมาณ 45,000-55,000 บาท โดยจะได้จากการจำหน่ายไก่งวงที่ใช้สำหรับ
ทำพันธุ์ประมาณ 50 ตัว จำหน่ายได้ในราคาตัวละ 500 บาท และไก่งวงที่ใช้เนื้อบริโภคประมาณ 90 ตัว
จำหน่ายได้ในราคาตัวละ 300 บาท ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ต้นทุนการเลี้ยงจะลดลง เนื่องจากไม่ต้องลงทุน
ในด้านพ่อ-แม่พันธุ์อีก
ทั้ ง นี้ ราคาต้ น ทุ น และผลตอบแทนจะแตกต่ า งกั น ไปตามสภาวะการตลาด ขนาดการผลิ ต
และแหล่งที่เลี้ยง เกษตรกรจำเป็นต้องศึกษาข้อมูล และรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจเลี้ยง
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การเลี้ยงไก่แจ้
ไก่ แจ้ เ ป็ น สั ต ว์ ปี ก ที่ ส วยงาม เลี้ ย งง่ า ย ใช้ พื้ น ที่ เ ลี้ ย งน้ อ ย เด็ ก ผู้ ห ญิ ง หรื อ คนชราก็ เ ลี้ ย งได้
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ เป็นการพัฒนาสิง่ แวดล้อม และสามารถทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวได้

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้เลี้ยงต้องมีความรักและสนใจในการเลี้ยงไก่แจ้
2. ผูเ้ ลี้ยงต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะพันธุ์ไก่แจ้ตามอุดมทัศนีย์ทั้งเพศผู้และเพศเมีย
3. ต้องมีตลาดรองรับที่ชัดเจน และต้องอยู่ใกล้แหล่งจำหน่ายแลกเปลี่ยนพันธุ์ไก่

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์ไก่แจ้
ไก่แจ้ที่นิยมเลี้ยงมีทั้งไก่แจ้สากลและไก่แจ้ไทย สีที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ สีขาว สีทอง สีกระดำ
สีเทา สีขาวหางดำ สีประดู่ สีบาร์ สีโกโก้ และสีลายดอกหมาก รูปพรรณไก่แจ้ที่ดี ทั่วไปควรมีลักษณะ
เหมือนหยดน้ำ หน้าดี สีสวย กระรวยตั้ง หางดก อกกลมสมส่วน เกษตรกรสามารถหาซื้อได้จากฟาร์มเลี้ยง
ไก่แจ้ทั่วไป โดยต้องเลือกจากฟาร์มที่เชื่อถือได้ มีพันธุ์ประวัติที่ชัดเจน
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนเป็นที่อยู่อาศัยให้กับไก่ ต้องสามารถกันแดด กันฝน กันลม และให้ความปลอดภัยจาก
สัตว์ร้ายต่าง ๆ ลักษณะโรงเรือนมีหลายรูปแบบ เช่น เป็นโรงเรือนที่ให้คนเดินเข้า–ออกได้ หรือทำเป็น
กรงลอย ยกพืน้ เตีย้ สามารถเคลือ่ นย้ายได้ หรืออาจทำเป็นแบบกรงซ้อนกันหลายชัน้ การเลีย้ งไก่แจ้ 1 ชุด (ตัวผู้ 1 ตัว
ตัวเมีย 4 ตัว) ควรใช้เนื้อที่อย่างน้อยประมาณ 1 ตารางเมตร ส่วนหลังคา แล้วแต่ความเหมาะสมจะเป็นเพิง
หรือจั่วก็ได้ ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ภายในกรงทำคอนสำหรับนอน มีรังไข่ ที่ใส่อาหาร และที่ใส่น้ำ
รองพื้นกรงด้วยทราย สถานที่ตั้งกรงไก่แจ้ ควรตั้งในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี แดดส่องถึงบ้างพอสมควร
มีร่มเงาของไม้ใหญ่ สิ่งสำคัญอย่าให้มีลมโกรกโดนตัวไก่โดยตรง และควรมีมู่ลี่กันละอองฝนในฤดูฝน
3. อาหารและการให้อาหาร
ควรใช้ อ าหารไก่ ไข่ ที่ มี ข ายอยู่ ทั่ ว ไปในท้ อ งตลาด โดยจำแนกตามขนาดของไก่ แจ้ คื อ
ไก่ตั้งแต่ 1 วัน - 1 เดือน ใช้อาหารไก่เล็ก ไก่อายุ 1–3 เดือน ใช้อาหารไก่รุ่น ไก่อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปใช้
อาหารไก่ ใ หญ่ และแบ่ ง ให้ อ าหารเป็ น 2 มื้ อ คื อ เช้ า –บ่ า ย สำหรั บ ลู ก ไก่ ค วรให้ กิ น ตลอด
24 ชั่วโมง ควรมีน้ำสะอาดให้ไก่แจ้กินตลอดเวลา
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4. การจัดการเลี้ยงดูไก่แจ้ระยะต่าง ๆ
การดูแลลูกไก่ที่ซื้อมาในระยะแรก นำลูกไก่แจ้มาเลี้ยงในกล่องกระดาษ หรือจะเลี้ยงบนกรง
อนุบาลลูกไก่ และกกด้วยหลอดไฟขนาด 20–25 แรงเทียน เพื่อให้ความอบอุ่น ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์
รองพืน้ กัน้ กล่องให้นำ้ และอาหารกินตลอดวัน น้ำควรผสมยาปฏิชวี นะป้องกันการติดเชือ้ โรคหรือให้วติ ามินเสริม
และควรเปลี่ ย นน้ ำ ทุ ก เช้ า –เย็ น เมื่ อ พื้ น สกปรกให้ เ ปลี่ ย นกระดาษรองพื้ น กล่ อ งทั น ที เมื่ อ ลู ก ไก่ โ ตขึ้ น
ก็เปลีย่ นขนาดกล่องให้ใหญ่ขนึ้ เลีย้ งลูกไก่ในกล่องจนอายุประมาณ 3 เดือน แล้วนำไปเลีย้ งในกรงทีเ่ ตรียมไว้
ส่วนการดูแลไก่รุ่นและพ่อแม่พันธุ์ ไก่ระยะนี้การเลี้ยงไม่ค่อยยุ่งยากนัก ให้อาหารและน้ำกินตลอดวัน
อาหารที่ให้จะใช้อาหารสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดโดยจะต้องเป็นอาหารที่ใหม่ และมีน้ำสะอาดให้กิน
ตลอดวัน แม่ไก่ 1 ตัว จะให้ลูกปีละ 15–20 ตัว
5. การป้องกันโรคระบาด
ควรทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ โรคฝีดาษและโรคอหิวาต์ ตามโปรแกรมที่
กำหนดและมีการกำจัดพยาธิภายนอก ได้แก่ เหา หมัด ไร โดยวิธกี ารฉีดบริเวณพืน้ บริเวณคอก หรือละลายยา
แล้วจับตัวไก่จุ่มในน้ำยาเพื่อเป็นการป้องกัน ควรป้องกันกำจัดพยาธิภายใน อาทิ พยาธิไส้เดือน ดำเนินการ
โดยการทำความสะอาดคอก กวาดอุจจาระออกบ่อย ๆ อย่าให้คอกชื้นแฉะ และมีการถ่ายพยาธิเป็นประจำ

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงไก่แจ้ 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยตัวผู้ 1 ตัวและตัวเมีย 4 ตัว
1. ต้นทุน
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าพันธุ์ ค่าอุปกรณ์ในการเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์์
รวมประมาณ 5,000–6,000 บาท
2. ผลตอบแทน
ในปีแรกจะได้จากการจำหน่ายผลผลิต ลูกไก่ที่ได้จากการเลี้ยง 1 ชุด จะได้ลูกไก่จำนวน
70–80 ตัว จำหน่ายในราคาตัวละ 100 บาท จะได้ผลตอบแทนประมาณ 7,000–8,000 บาท และในปีตอ่ ๆ ไป
จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ต้องลงทุนค่าพ่อแม่พันธุ์อีก
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและผลตอบแทนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการตลาดและแหล่งเลี้ยง
รวมทัง้ ขนาดการผลิต ดังนัน้ เกษตรกรจำเป็นต้องศึกษาข้อมูล และรายละเอียดให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจเลีย้ ง
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การเลี้ยงเป็ดไข่
เพื่อผลิตเป็ดสาวจำหน่าย
ผู้ เ ลี้ ย งเป็ ด ไข่ มี ค วามต้ อ งการเป็ ด สาวจำนวนมากในแต่ ล ะปี เพื่ อ นำไปเลี้ ย งผลิ ต ไข่ จ ำหน่ า ย
เนื่องจากวิธีการเลี้ยงเป็ดสาวนั้นยุ่งยาก ต้องอาศัยแหล่งเลี้ยงตามทุ่งนา ใช้อาหารตามธรรมชาติเป็นหลัก
เพื่อลดต้นทุนการผลิตจึงทำให้มีผู้เลี้ยงกันน้อย การเลี้ยงเพื่อผลิตเป็ดสาวเป็นการตัดตอนการเลี้ยง ใช้ระยะ
เวลาสั้นกว่า ลงทุนน้อย และโอกาสได้กำไรสูง

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้เลี้ยงต้องมีพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงควรมีทุ่งนาเป็นบริเวณกว้าง และเป็นทุ่งนาที่ไม่มี
สารเคมี อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารตามธรรมชาติ
2. ต้องมีแหล่งวัตถุดิบราคาถูกในท้องถิ่น หรือวัสดุเหลือใช้จากไร่นาที่สามารถนำมาใช้เป็นอาหาร
เลี้ยงเป็ดได้ เช่น รำข้าว ปลายข้าว
3. ต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับตลาดที่รับซื้อเป็ดสาวหรืออยู่ใกล้กับกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดจำหน่ายไข่

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์เป็ด
โดยทั่วไปจะนิยมใช้ลูกเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมปเบล หรือลูกผสมกากีแคมปเบล
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
ควรมี ข นาดโรงเรื อ นที่ เ หมาะสมตามปริ ม าณเป็ ด ที่ เ ลี้ ย ง โดยทั่ ว ไปนิ ย มเลี้ ย งเป็ ด 5 ตั ว
ต่อพื้นที่โรงเรือน 1 ตารางเมตร ลักษณะโรงเรือน ควรทำจากไม้หรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ตั้งอยู่ในแนว
ทิศตะวันออก–ตะวันตก อยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่ขัง อากาศถ่ายเทได้ดี ควรเป็นโรงเรือนที่สามารถป้องกันลม
ฝนและศัตรูของเป็ดได้ วัสดุรองพื้นโรงเรือนควรใช้เป็นแกลบ ขี้เลื่อย หรือฟางข้าวปูพื้น
3. การจัดการเลี้ยงดู
การเลี้ยงดูในระยะลูกเป็ดช่วงอายุ 1–14 วัน ควรมีการกกให้ความร้อนโดยใช้เครื่องกกหรือ
ใช้หลอดไฟขนาด 60 วัตต์ การกกต้องคำนึงถึงสภาพของลูกเป็ด และต้องหมั่นคอยสังเกตดูสภาพการเป็นอยู่
ของลูกเป็ดอย่างสม่ำเสมอ ทัง้ นีเ้ พราะเป็นช่วงทีล่ กู เป็ดมีโอกาสตายได้งา่ ย สิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ิ คือ ต้องหมัน่ ล้างและ
ทำความสะอาดบริเวณที่กกลูกเป็ด และอุปกรณ์ ถ้ามีมดควรกำจัดให้หมด ในช่วงกกต้องมีผ้าม่านปิด
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ล้อมรอบ เพือ่ ป้องกันลมโกรก ในช่วงฤดูรอ้ นมากควรระวังเรือ่ งอากาศร้อนเกินไป เพราะจะทำให้ลกู เป็ดแห้งและ
ทำให้อัตราการพิการสูง ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ การให้น้ำและอาหารต้องมีภาชนะที่ให้น้ำและอาหารอย่าง
เพียงพอกับจำนวนเป็ดที่เลี้ยง ควรมีน้ำที่สะอาดให้กินตลอดเวลา และต้องหมั่นทำความสะอาดภาชนะที่ให้
น้ำและอาหาร การให้อาหารในช่วงแรก ให้อาหารลูกเป็ดสำเร็จรูปหรืออาหารผสม โดยให้กินอย่างเต็มที่
หลั ง จากเป็ ด อายุ 1 เดื อ นไปแล้ ว ในช่ ว งเช้ า ให้ กิ น อาหารโดยปล่ อ ยลงในทุ่ ง นาหรื อ แหล่ ง อาหาร
ตามธรรมชาติ และให้อาหารสำเร็จรูป ในช่วงเย็นเสริมด้วยหญ้าสด ผักตบชวา จอก แหน พืช เศษผักสับให้กนิ
สำหรับทีใ่ ห้นำ้ และให้อาหารใช้วสั ดุทมี่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ โดยคำนึงถึงเป็ดทุกตัวต้องได้รบั อาหาร และน้ำอย่างทัว่ ถึง
การทำวัคซีนให้ดำเนินการตามโปรแกรมวัคซีนของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

ต้นทุนและผลตอบแทน
สำหรับการเลี้ยงเป็ดไข่จำหน่าย 500 ตัว
1. ต้นทุน
ในส่ ว นของต้ น ทุ น คงที่ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ า โรงเรื อ นและอุ ป กรณ์ ใ นการเลี้ ย งจะอยู่ ป ระมาณ
10,000–15,000 บาท ขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดและวั ส ดุ ที่ ใช้ ในส่ ว นต้ น ทุ น ผั น แปรจะเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสำหรั บ
ค่าลูกเป็ด ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์์และวัคซีน จะมีต้นทุนประมาณ 19,000–20,000 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายเป็ดสาวในราคาตัวละ 70-75 บาท คิดเป็นเงิน 30,000-40,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและผลตอบแทนดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการตลาด
แหล่งทีผ่ ลิต ขนาดการผลิต ราคาปัจจัยการผลิตและราคารับซือ้ เป็ดสาวเป็นสำคัญ ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจเลีย้ ง
เกษตรกรต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจน
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การเลี้ยงเป็ดไข่
เพื่อผลิตไข่จำหน่าย
เป็ดไข่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ทนทานต่อโรค สามารถใช้วัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เป็นอาหารได้ ประชาชนนิยมบริโภคไข่เป็ด นอกจากนี้ไข่เป็ดสามารถนำไปประกอบอาหารและทำขนมได้
หลายชนิด เหมาะสำหรับการนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ การทำไข่เค็ม เป็นต้น

เงื่อนไขความสำเร็จ
โรงงาน

1. พื้นที่เลี้ยงควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ห่างไกลจากชุมชน และมีการคมนาคมสะดวก
2. ต้องมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติ หรือมีวัสดุเหลือจากระบบการเกษตร หรือผลพลอยได้จาก

3. ต้องมีตลาดรับซื้อไข่เป็ดอย่างชัดเจน และระยะยาว
4. ต้องมีความรู้ และประสบการณ์ในการแปรรูปไข่เป็ด เพื่อเพิ่มมูลค่าในกรณีมีปัญหาด้านราคา
และการตลาด

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์เป็ด
จะนิยมใช้เป็ดไข่ พันธุ์กากีแคมเบลล์ หรือลูกผสม ควรหาซื้อจากฟาร์มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ความเชื่อถือไว้ใจได้ และไม่เคยมีโรคระบาดมาก่อน
2. การจัดการเลี้ยงดู
ควรเริ่มด้วยการเลี้ยงเป็ดสาวอายุประมาณ 18-20 สัปดาห์ ลักษณะโรงเรือนเลี้ยงเป็ดควร
ทำจากวัสดุทหี่ าได้งา่ ยหรือมีในท้องถิน่ โรงเรือนควรตัง้ อยูใ่ นแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ต้องสามารถกันแดด กันฝนได้
และมีลานปล่อยอยู่ด้านนอก เพื่อปล่อยให้เป็ดออกหาอาหารตามธรรมชาติกินและได้ออกกำลังกาย พื้นที่
โรงเรือนเลีย้ งเป็ด ขนาด 1 ตารางเมตร จะเลีย้ งเป็ดไข่ได้ 5 ตัว เป็ดจะเริม่ ไข่เมือ่ อายุ 21 สัปดาห์ ในระยะนีเ้ ป็ด
ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีโปรตีนประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็ดกินอาหารอย่างเต็มที่
โดยเฉลี่ยประมาณ 150 กรัมต่อตัวต่อวัน ต้องทำความสะอาดที่ให้น้ำก่อนทุกครั้ง และต้องมีน้ำให้เป็ดได้กิน
ตลอดเวลา การเลี้ยงในช่วงเป็ดกำลังไข่ต้องพิถีพิถันระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะถ้าเป็ดตกใจหรือได้รับ
ความเครียดจะทำให้ผลผลิตน้อยลง อาหารสำหรับเลี้ยงเป็ดโดยทั่วไปจะนิยมอาหารสำเร็จรูปที่มีขายในท้อง

130

ตลาดทั่วไป หรือการนำเอาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาผสมใช้เองตามสูตร ในการผสมใช้เองเกษตรกรจะต้อง
หลีกเลี่ยงการใช้ข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ ถ้าจะใช้ผสมเป็นอาหารควรใช้ในปริมาณน้อยและต้องแน่ใจว่าเป็น
ข้าวโพดคุณภาพดีปราศจากเชื้อรา เนื่องจากเชื้อราจะสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายกับเป็ด ทั้งนี้ ควรนำอาหาร
ธรรมชาติหรือเศษเหลือจากอาชีพการเกษตร เช่น แหน ผัก หอยเชอร์รี่ หรือผลพลอยได้จากโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทำให้มีโอกาสได้กำไรมากขึ้น แม่เป็ด
แต่ละตัวจะให้ไข่ได้ปีละประมาณ 240-260 ฟอง และจะปลดระวางเมื่อแม่เป็ดให้ไข่ได้ประมาณ 1 ปี
3. การควบคุมป้องกันโรคระบาด
โดยการทำวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญของเป็ด อาทิ โรคอหิวาต์และโรคดั๊กเพลก ตามโปรแกรม
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องหมั่นติดตามดูแลสุขภาพของเป็ดอย่างสม่ำเสมอ

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 200 ตัวต่อรุ่น
1. ต้นทุน
ในส่วนต้นทุนคงที่ จะได้แก่ ค่าโรงเรือน และค่าอุปกรณ์ในการเลี้ยง จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ
10,000-20,000 บาท ส่วนต้นทุนผันแปรซึ่งได้แก่ ค่าพันธุ์เป็ด ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์์ จะมีต้นทุนประมาณ
90,000-100,000 บาท
2 ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายไข่เป็ด ประมาณ 50,000-60,000 ฟอง ในราคาจำหน่ายฟองละ 2.5 บาท
มีผลตอบแทนประมาณ 125,000-150,000 บาท และจากการจำหน่ายแม่เป็ดปลดระวางในราคาตัวละ
ประมาณ 50-70 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,000-14,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและผลตอบแทนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งที่เลี้ยงสภาวะการตลาด
และขนาดการผลิต โดยเฉพาะราคาอาหารเลี้ยงเป็ด พันธุ์เป็ด และราคารับซื้อไข่เป็ดในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น
เกษตรกรจำเป็นต้องศึกษาข้อมูล และรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจเลือกเลี้ยง
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การเลี้ยงขุนเป็ดไข่เพศผู้
เป็ดเพศผู้เป็นผลพลอยได้จากการผลิตลูกเป็ดไข่ โดยพบว่าผู้ผลิตลูกเป็ดไข่จะไม่ต้องการลูกเป็ด
เพศผูท้ ำให้มรี าคาถูก เหมาะสำหรับนำไปเลีย้ งขุนเป็นเป็ดเนือ้ เนือ่ งจากเป็นเป็ดทีเ่ ลีย้ งง่าย สามารถใช้แรงงาน
ในครอบครัวไม่ค่อยมีโรครบกวน ต้นทุนราคาถูกและเนื้อเป็ดเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภค เกษตรกรสามารถ
นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวได้

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องมีเนื้อที่เลี้ยงที่เหมาะสม ควรเป็นทุ่งนาที่มีบริเวณกว้าง และให้ดีควรเป็นทุ่งนา
ที่ไม่มีการใช้สารเคมีมาก่อน อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารธรรมชาติ
2. อยู่ใกล้แหล่งผลิตและจำหน่ายลูกเป็ดไข่เพศผู้ และมีตลาดรับซื้อหรือบริโภคที่ชัดเจน
3. มีวัสดุเหลือใช้จากระบบไร่นา หรือมีแหล่งวัตถุดิบราคาถูกเพื่อใช้เป็นอาหารขุนเป็ด

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
1. พันธุ์เป็ด
นิยมใช้ลูกเป็ดไข่เพศผู้พันธุ์กากีแคมปเบล หรือลูกผสมกากีแคมปเบล
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
ใช้พื้นที่เลี้ยงโดยประมาณ 5 ตัวต่อตารางเมตร ขนาดโรงเรือนที่ใช้ผันแปรตามปริมาณเป็ด
ที่เลี้ยง ลักษณะโรงเรือนควรทำจากไม้หรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ตั้งอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก อยู่ใน
พื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมขัง อากาศถ่ายเทได้ดี ควรเป็นโรงเรือนที่สามารถป้องกันลม ฝนและป้องกันสัตว์ต่าง ๆ
ที่เป็นศัตรูของเป็ดได้ วัสดุรองพื้นในโรงเรือนควรเป็นแกลบ ขี้เลื่อยหรือฟางข้าว ภายในโรงเรือนต้องมีรางน้ำ
รางอาหารเพียงพอกับจำนวนเป็ดที่เลี้ยง
3. การจัดการเลี้ยงดู
การเลี้ยงลูกเป็ดในช่วงเวลาแรกระหว่างอายุ 1 ถึง 14 วัน จำเป็นต้องมีการกกให้ความร้อน
โดยใช้เครื่องกก หรือใช้หลอดไฟกก การกกต้องคำนึงถึงสภาพของลูกเป็ดด้วย ต้องสังเกตสภาพการเป็นอยู่
ของลูกเป็ด ทั้งนี้ เพราะเป็นช่วงอายุที่ลูกเป็ดมีโอกาสตายได้ง่าย สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ ต้องหมั่นล้างและ
ทำความสะอาดบริเวณที่กกลูกเป็ดและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีมดควรกำจัดให้หมด ในช่วงกกต้องมี

132

ผ้าม่านปิดล้อมรอบ เพื่อป้องกันลมโกรก ต้องหมั่นตรวจอุณหภูมิของที่กกให้พอดีกับลูกเป็ด โดยการสังเกต
การกระจายตัวของลูกเป็ด การให้น้ำและอาหารควรมีน้ำที่สะอาดให้กินตลอดเวลา และต้องทำความสะอาด
ภาชนะที่ให้น้ำก่อนทุกครั้ง การให้อาหารในช่วงแรก ควรให้อาหารลูกเป็ดสำเร็จรูปหรืออาหารผสม โดยให้
กินอย่างเต็มที่หลังจาก 1 เดือนไปแล้ว จะปล่อยให้เป็ดหาอาหารในทุ่งนาและแหล่งอาหารตามธรรมชาติ
โดยในช่วงเย็นจะเสริมด้วยอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารผสมร่วมกับหญ้าสด ผักตบชวา จอก แหน เศษผักสับ
ให้ กิ น ผู้ เ ลี้ ย งต้ อ งหมั่ น ดู แ ลสุ ข ภาพของลู ก เป็ ด และต้ อ งทำวั ค ซี น ตามโปรแกรมวั ค ซี น ของกรมปศุสัตว์
โดยเคร่งครัด จะเลีย้ งขุนเป็ดเพศผูจ้ นมีอายุประมาณ 3 เดือน ก็สามารถจำหน่ายเป็นเป็ดเนือ้ ได้ โดยเป็ดแต่ละตัว
จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัม

ต้นุทนและผลตอบแทน
สำหรับการเลี้ยงขุนเป็ดเพศผู้จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 500 ตัว
1. ต้นทุน
สำหรับต้นทุนผันแปร ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพันธุ์เป็ด ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์์และ
วัคซีน จะมีต้นทุนประมาณ 10,000-12,000 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายเป็ดเพศผู้ที่เลี้ยงรอดจำนวน 450-500 ตัว ในราคาจำหน่ายตัวละ
50 บาท จะได้ผลตอบแทนประมาณ 22,000-25,000 บาท
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการตลาดโดยเฉพาะราคาปัจจัย
ทีใ่ ช้ในการเลีย้ ง อาทิ ค่าพันธุเ์ ป็ด ค่าอาหารเลีย้ งเป็ด ราคารับซือ้ ซึง่ จะแตกต่างกันไปตามแหล่งทีเ่ ลีย้ ง รวมทัง้
ปริมาณที่เลี้ยง ดังนั้น ก่อนเกษตรกรตัดสินใจเลี้ยง จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจน
เสียก่อน
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การเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อ
เป็ดพันธุ์เนื้อเป็นเป็ดที่เลี้ยงง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนการเลี้ยงไก่ สามารถใช้แรงงงานที่มี
ในครอบครัว และเนือ่ งจากเป็ดเนือ้ มีการเจริญเติบโตเร็ว ทำให้สามารถเลีย้ งได้ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสัน้
ผู้บริโภคนิยมบริโภคเนื้อเป็ดและนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ ได้ทั้ง
อาชีพเสริมและเป็นอาชีพหลัก

เงื่อนไขความสำเร็จ
สะดวก

1. ต้องมีพื้นที่ในการเลี้ยงที่เหมาะสม อยู่ในที่ดอน น้ำไม่ท่วม อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และมีการคมนาคม

2. อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบราคาถูก หรือมีแหล่งวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เป็น
อาหารเลี้ยงเป็ดได้
3. เพื่อให้ได้ผลกำไรคุ้มกับการลงทุน อาจต้องเลี้ยงจำนวนมากๆ หรือเลี้ยงในระบบจ้างเลี้ยง
รวมทั้งต้องมีตลาดรองรับที่ชัดเจน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์เป็ด
เป็ดพันธุ์ที่ใช้เลี้ยง ได้แก่ พันธุ์เชอรี่วอลเลย์ พันธุ์ปักกิ่ง หรือพันธุ์โปยฉ่าย โดยพันธุ์ที่ตลาด
ต้องการมากจะได้แก่พันธุ์เชอรี่วอลเลย์
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงเป็ดควรทำด้วยไม้หรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น หลังคามุงด้วยจาก หญ้าคา
หรือแฝกโดยพื้นที่ 1 ตารางเมตร จะเลี้ยงเป็ดได้ 4 ตัว ลักษณะโรงเรือนตั้งอยู่ในทิศตะวันออก-ตะวันตก
ต้องมีลานสำหรับปล่อยเลี้ยงเป็ด หรือเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ล้อมด้วยรั้วที่ทำจากอวนหรือตาข่าย
ที่สามารถป้องกันศัตรูเป็ดได้ ภายในโรงเรือนต้องมีรางน้ำ รางอาหาร ให้เพียงพอกับจำนวนเป็ดที่เลี้ยง
3. การจัดการเลี้ยงดู
การเลีย้ งเป็ดเนือ้ จะเริม่ โดยการซือ้ ลูกเป็ดมาเลีย้ ง ควรเลือกซือ้ จากฟาร์ม หรือบริษทั ทีเ่ ชือ่ ถือได้
ในระยะลู ก เป็ ด เป็ น ระยะสำคั ญ ที่ ต้ อ งดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ หากเลี้ ย งลู ก เป็ ด ได้ ร อดมากเท่ า ไหร่ ก็ จ ะทำให้
มีกำไรมากตามไปด้วย ช่วงที่มีความสำคัญมากก็คือ 7 วันแรก สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ การกกลูกเป็ดด้วย
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เครือ่ งกกหรือหลอดไฟฟ้า ต้องหมัน่ ตรวจสอบความร้อนในการกกให้พอเหมาะกับลูกเป็ดตลอดเวลา ในช่วงฤดูรอ้ น
ควรระวังเรือ่ งอากาศร้อนเกินไป เพราะจะทำให้ลกู เป็ดแห้ง และทำให้อตั ราการพิการสูง การพิจารณาว่าลูกเป็ด
ได้รับความร้อนเพียงพอหรือไม่ ให้สังเกตการกระจายตัวของลูกเป็ดใต้เครื่องกกเป็นหลัก ควรมีน้ำสะอาด
และอาหารให้กินตลอดเวลา อาหารสำหรับเลี้ยงเป็ดเนื้อ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมใช้อาหารสำเร็จรูปที่มี
ขายทั่วไปตามท้องตลาด เกษตรกรอาจลดต้นทุนโดยการผสมอาหารเองจากวัตถุดิบราคาถูกที่มีในท้องถิ่น
ก็ได้ แต่ต้องระวังให้อาหารมีโภชนะครบถ้วนตามความต้องการของเป็ดเนื้อในระยะต่างๆ ตลอดการเลี้ยงดู
จะต้องหมั่นตรวจดูสุขภาพของเป็ดอย่างสม่ำเสมอ จะต้องทำวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญในเป็ดตามโปรแกรม
ที่กำหนดไว้ เลีย้ งเป็ดเนือ้ จนอายุประมาณ 8-10 สัปดาห์ เป็ดเนือ้ จะมีนำ้ หนักตัวประมาณตัวละ 2.8-3.2 กิโลกรัม
ก็จะจำหน่ายออกสู่ตลาดหรือผู้บริโภคได้ ดังนั้น ใน 1 ปี เกษตรกรสามารถเลี้ยงเป็ดได้ถึง 3 รุ่น โดยเว้น
พักคอกระหว่างรุ่นประมาณ 15-30 วัน เพื่อให้การเลี้ยงได้ผลกำไรอย่างคุ้มค่า เกษตรกรจะต้องเลี้ยง
เป็นรุ่นๆ โดยแต่ละรุ่นไม่ควรน้อยกว่า 500-1,000 ตัว และต้องพยายามจัดการเลี้ยงดูให้เป็ดที่เลี้ยง
มีเปอร์เซ็นต์การตาย ต่ำกว่า 5% และมีอัตราการแลกเนื้อไม่ควรเกิน 2.5-3.0 กิโลกรัม

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงเป็ดเชอรี่วอลเลย์ รุ่นละ 1,000 ตัว จำนวน 4 รุ่นต่อปี
1. ต้นทุน
ต้นทุนหลักจะได้แก่ ค่าโรงเรือน และค่าอุปกรณ์การเลีย้ งจะอยูป่ ระมาณ 20,000-25,000 บาท
ส่วนต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นค่าพันธุ์เป็ด อาหารเป็ด ค่าเวชภัณฑ์์และวัคซีน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ
400,000-450,000 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายเป็ด จำนวน 950-1,000 ตัวต่อรุ่น มีน้ำหนักเฉลี่ยตัวละประมาณ
3.2 กิ โ ลกรั ม จำหน่ า ยได้ กิ โ ลกรั ม ละ 40 บาท เลี้ ย งจำนวน 4 รุ่ น ต่ อ ปี มี ผ ลตอบแทนประมาณ
480,000-500,000 บาท
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งที่เลี้ยงและสภาวะ
การตลาด อาทิ ราคาพันธุ์เป็ด อาหารเป็ด และราคารับซื้อเป็ดเนื้อของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจ
เลือกเลี้ยงเกษตรกรจะต้องศึกษาข้อมูล และรายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงเป็ดเทศ
เป็ดเทศเป็นเป็ดพืน้ เมืองพันธุเ์ นือ้ ทีเ่ ลีย้ งง่าย เติบโตเร็วสามารถใช้อาหารและวัตถุดบิ ทีม่ ใี นท้องถิน่ เลีย้ ง
ได้เป็นอย่างดีให้ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้น สามารถจำหน่ายได้ง่าย ทั้งที่เป็นเป็ดมีชีวิตและเนื้อเป็ด
ชำแหละ เนื้อเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคในท้องถิ่นโดยทั่วไป จึงสามารถจำหน่ายได้ง่ายในตลาดท้องถิ่น
เกษตรกรสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมร่วมกับอาชีพอื่นๆ ได้

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ต้องมีตลาดรองรับที่ชัดเจน ทั้งตลาดเป็ดมีชีวิตและเนื้อเป็ดชำแหละ
2. ต้องมีแหล่งวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกในพื้นที่หรือมีวัสดุเหลือใช้จากระบบไร่นา
เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเป็ดเทศ
3. ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ตู้พัก เพื่อฟักไข่ผลิตลูกเป็ดเทศ

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์เป็ด
ในปัจจุบันพันธุ์เป็ดเทศที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงและตลาดมีความต้องการได้แก่ พันธุ์พื้นเมืองและ
พันธุ์บาร์บารี่
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนควรทำจากไม้หรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น หลังคามุงด้วยจาก หญ้าคา หรือแฝก
ขนาดของโรงเรื อ น 1 ตารางเมตร สามารถใช้ เ ลี้ ย งเป็ ด เทศได้ 4 ตั ว ลั ก ษณะโรงเรื อ นที่ ดี ตั้ ง อยู่ ใ น
ทิศตะวันออก-ตะวันตก ภายในโรงเรือนต้องมีภาชนะรางน้ำอาหารอย่างเพียงพอกับจำนวนเป็ดที่เลี้ยง
ต้องมีลานปล่อยสำหรับให้เป็ดเทศออกกำลังกายและหาอาหารตามธรรมชาติกิน
3. การจัดการเลี้ยงดู
โดยทั่ ว ไปการเลี้ ย งเป็ ด เทศใช้ วิ ธี ร ะบบการเลี้ ย งแบบกึ่ ง ขั ง กึ่ ง ปล่ อ ย ควรเริ่ ม ด้ ว ยการ
ซือ้ พ่อพันธุม์ าเลีย้ ง อัตราพ่อแม่พนั ธุท์ เี่ หมาะสม ควรใช้พอ่ พันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พนั ธุ์ 5-7 ตัว อาหารสำหรับเลีย้ ง
เป็ดเทศจะใช้อาหารสำเร็จรูปหรือผสมอาหารใช้เองก็ได้ แต่อาหารต้องมีโภชนะตามความต้องการของเป็ด
ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต เสริมด้วยพืชอาหารหยาบเพือ่ ลดต้นทุนและควรมีการปล่อยเลีย้ ง เพือ่ ให้เป็ดหา
อาหารตามธรรมชาติเพิ่มเติม แม่เป็ดจะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 24-28 สัปดาห์ การฟักไข่อาจปล่อยให้แม่เป็ดฟัก
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ตามธรรมชาติหรือแยกนำไข่มาฟักโดยใช้ตู้ฟัก ซึ่งจะทำให้ผลการฟักออกดีขึ้นแต่ผู้เลี้ยงต้องมีความชำนาญใน
การใช้ตู้ฟัก โดยเฉลี่ยเป็ดเทศจะให้ลูกเป็ดได้ปีละ 4 รุ่นๆ ละประมาณ 14-15 ตัว ในการเลี้ยงควรมีน้ำ
สะอาดและอาหารให้กินตลอดเวลา และหมั่นทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำเป็นประจำควรดูแลสุขภาพและ
ทำวัคซีน ตามโปรแกรมที่กำหนดเพื่อให้การเลี้ยงดูประสบผลสำเร็จและได้ผลกำไรเต็มทีผ่ ลผลิตของเป็ดเทศที่
จำหน่ายสูต่ ลาดอาจจำหน่ายได้ทงั้ ลูกเป็ดทีฟ่ กั ออก หรือเลีย้ งขุนจนเป็ดมีอายุ 70-90 วัน แล้วจำหน่ายเป็ดเนื้อ
โดยจะมีขนาดน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยตัวละ 2.5-3 กิโลกรัม

ต้นทุนและผลตอบแทน
50 ตัว

สำหรับการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย พ่อพันธุ์ จำนวน 10 ตัว แม่พันธุ์ จำนวน

1. ต้นทุน
ต้นทุนหลักซึ่งเป็นต้นทุนคงที่จะได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือนและจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000-20,000 บาท ส่วนต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นค่าพันธุ์ ค่าอาหาร
ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์์ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000-40,000 บาทต่อปี
2. ผลตอบแทน
จะได้จาก
1) การจำหน่ายลูก เป็ดเทศที่ผ ลิตได้ ประมาณ 50-60 ตัว ต่อตัว ต่อปี ซึ่งจะจำหน่าย
ได้ในราคาตัวละ 20-25 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 1,200-1,500 บาทต่อแม่ต่อปี
2) การจำหน่ายเป็ดใหญ่ที่เลี้ยงจนโต ขนาดน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยตัวละ 2.5-3 กิโลกรัม
จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 50-55 บาท คิดเป็นผลตอบแทนตัวละ 125-165 บาท
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการตลาด
และแหล่งที่เลี้ยง อาทิ ราคา พันธุ์เป็ดอาหารและราคารับซื้อผลผลิตของแต่ละตลาด และขนาดการผลิต
ดังนั้น เกษตรกรจะต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจเลี้ยง
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การเลี้ยงนกกระทา
การเลีย้ งนกกระทาใช้ระยะเวลาเลีย้ งสัน้ เลีย้ งง่ายโตเร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และใช้พนื้ ที่
ในการเลีย้ งน้อยให้ผลตอบแทนเร็ว ทำให้สามารถเลีย้ งเป็นอาชีพเสริมและขยายกิจการเป็นอาชีพหลักได้

เงื่อนไขความสำเร็จ

ต้องมีโรงเรือนและการเลี้ยงนกที่เหมาะสมและปลอดภัยจากศัตรูรบกวน มีแรงงานสำหรับการเลี้ยง
อย่างเพียงพอ และต้องอยู่ใกล้กับแหล่งรับซื้อทั้งไข่นกและนกเนื้อ หรือมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่ชัดเจน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์นก
พันธุ์นกกระทาที่นิยมเลี้ยงคือ นกกระทาญี่ปุ่นซึ่งจะมีลักษณะสีเปลือกไข่เป็นลายประ และควร
เลือกซื้อจากฟาร์มที่เชื่อถือได้ ไม่เคยมีโรคระบาดมาก่อน
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนมีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรือนเลี้ยงไก่ ต้องง่ายต่อการจัดการและทำความสะอาด อากาศ
ถ่ายเทได้ดี และปลอดภัยจากศัตรูรบกวน ภายในโรงเรือนประกอบด้วยกรงเลี้ยงนกสำหรับนกขนาดอายุ
1-20 วัน กรงเลีย้ งขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร และสูง 0.5 เมตร จะสามารถเลีย้ งนกได้ 250-300 ตัว
ระยะนี้ควรมีอุปกรณ์ให้น้ำสำหรับลูกนก ควรแคบและตื้น ป้องกันไม่ให้ลูกนกเปียกน้ำ ภาชนะให้อาหารควร
เป็นถาดแบน ขอบสูงไม่เกิน 1 เซนติเมตร สำหรับการเลี้ยงนกใหญ่ กรงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร
และสูง 0.5 เมตร จะสามารถเลี้ยงได้ 50-75 ตัว
3. การจัดการเลี้ยงดู
การเลี้ยงนกกระทาในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 15 วัน ควรมีการกกให้ความอบอุ่น หากอากาศหนาว
ควรถึง 3 สัปดาห์ การเลี้ยงต้องมีน้ำและอาหารให้กินตลอดเวลา อาหารที่ใช้ควรเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีขาย
ตามท้ อ งตลาดหรื อ ใช้ หั ว อาหารผสมกั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น หรื อ ใช้ วั ต ถุ ดิ บ หลายๆ ชนิ ด มาผสมกั น
โดยอาหารที่ให้ต้องมีโภชนะตามที่นกแต่ละระยะต้องการ ควรคัดแยกนกเพศผู้เพศเมียนำมาเลี้ยงแยกกัน
ในแต่ละกรงเมือ่ นกมีอายุได้ 1 เดือน นกเพศเมียอายุประมาณ 42-45 วัน จะเริม่ ให้ไข่ และนกกระทาจะให้ไข่
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นานประมาณ 11 เดือน ให้ไข่ประมาณ 250-300 ฟองต่อปีตอ่ ตัว ส่วนนกเพศผูห้ รือนกเพศเมียทีม่ ลี กั ษณะไม่ดี
สามารถนำไปเลี้ยงขุนเป็นนกกระทาเนื้อได้
4. การควบคุมและป้องกันโรคระบาด
จะใช้ วิ ธี ก ารจั ด การด้ า นสุ ข าภิ บ าลโรงเรื อ นที่ ดี เ ป็ น หลั ก และระมั ด ระวั ง ในช่ ว งที่ น กมี
ความเครียดหรืออากาศเปลี่ยนแปลงมีการทำวัคซีนตามกำหนดเวลาโดยเคร่งครัด

ต้นทุนและผลตอบแทน
สำหรับการเลี้ยงนกกระทา จำนวน 2,000 ตัวต่อรุ่น
1. ต้นทุน
จะเกิดจากค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับค่าโรงเรือน ค่าอุปกรณ์ ค่าพันธุน์ ก ค่าอาหาร ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์์
โดยจะมีต้นทุน ประมาณ 160,000-170,000 บาท ต้นทุนจะลดลงในรุ่นต่อๆ ไป เนื่องจากไม่ต้องลงทุน
ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายนกกระทาเพศผู้ จำหน่ายไข่ จำหน่ายนกกระทาปลดระวาง และมูลนก
กระทา โดยรวมประมาณ 170,000-175,000 บาท
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพราคาปัจจัยการผลิต และราคา
รับซื้อของตลาดในแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งขนาดการผลิต ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกเลี้ยง
เกษตรกรต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงห่าน
ห่านเป็นสัตว์ปีกที่เลี้ยงง่ายไม่ซับซ้อน โตเร็ว ใช้เวลาเลี้ยงไม่นาน ทนทานโรค ใช้แรงงานและทุน
ในการเลีย้ งน้อย ทนต่อสภาพแห้งแล้งและสภาพอาหารตามธรรมชาติในชนบทได้ดี เหมาะสำหรับนำมาเลีย้ ง
เป็ น อาหารเสริ ม โปรตี น ในครั ว เรื อ น และที่ ส ำคั ญ ก็ คื อ เนื้ อ ห่ า นมี ร สชาติ ดี ผู้ บ ริ โ ภคและตลาดยั ง มี
ความต้องการอยู่มาก

เงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้เลี้ยงต้องมีความขยันอดทน เป็นคนช่างสังเกตดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ สถานที่เลี้ยงควรมี
แหล่งวัตถุดบิ อาหารทีห่ าได้งา่ ยและมีราคาไม่แพง มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และวัสดุเหลือจากระบบไร่นา
ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น อาหารเสริ ม อย่ า งเพี ย งพอ ได้ แ ก่ หอย ผั ก ตบชวา จอก แหน เศษพื ช ผั ก เพื่ อ ช่ ว ย
ลดต้นทุนการผลิตและควรมีตลาดรองรับที่ชัดเจน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์ห่าน
ที่นิยมได้แก่พันธุ์ห่านจีนสีเทา ซึ่งมีลักษณะขนมีสีเทา ตัวใหญ่ร้องเสียงดัง
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรื อ น สำหรั บ เลี้ ย งห่ า น 4-5 ตั ว ควรเป็ น โรงเรื อ นที่ ส ร้ า งโดยใช้ วั ส ดุ ที่ ท ำได้ ค วรมี
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร เลีย้ งห่านได้ในท้องถิน่ สร้างโรงเรือนตามทิศตะวันออก-ตะวันตก พืน้ โรงเรือน
ต้องสามารถป้องกันน้ำท่วมขัง ภายในโรงเรือนอากาศถ่ายเทได้ดี
3. การจัดการเลี้ยงดู
ควรเริม่ ต้นด้วยการซือ้ ลูกห่านพันธุม์ าเลีย้ ง ลูกห่านทีน่ ำมาเลีย้ งในระยะแรกควรกกให้ความร้อน
เป็ น เวลา 3 สั ป ดาห์ ควรทำความสะอาดที่ใ ห้น้ำและให้อาหารทุกวัน มีน้ำที่ส ะอาดให้กินตลอดเวลา
เมือ่ ลูกห่านอายุ 4 สัปดาห์ ให้นำ้ ผสมด้วย M ซึง่ จะช่วยให้ลดกลิน่ จากมูลสัตว์ และช่วยให้หา่ นย่อยอาหารได้ดขี นึ้
อาหารที่ ใ ห้ ห่ า นกิ น เป็ น อาหารที่ ดี มี คุ ณ ภาพโดยใช้ อ าหารสำเร็ จ รู ป ให้ กิ น เต็ ม ที่ เสริ ม ด้ ว ยหญ้ า สด
ผักตบชวา จอก แหน หรือเศษผักสับให้กนิ โดยเศษผักต้องสะอาดปราศจากสารพิษ การเลีย้ งห่านส่วนใหญ่
เกษตรกรจะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกจำหน่ายและขุนเป็นห่านเนื้อจำหน่าย โดยจะใช้อัตราพ่อพันธุ์
1 ตัว ต่อ แม่พันธุ์ 3 ตัว แม่ห่าน 1 ตัว จะให้ลูกได้ประมาณ 18 ตัวต่อปี
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4. การควบคุมป้องกันโรคระบาด
ผู้ เ ลี้ ย งต้ อ งหมั่ น ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด
ควรแยกห่านป่วยออกจากฝูง และปรึกษาสัตวแพทย์
จำเป็ น ต้ อ งทำวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค ตามโปรแกรมที่
กำหนดให้อย่างเคร่งครัด

ต้นทุนและผลตอบแทน
สำหรับการเลี้ยงห่าน 1 ชุด ประกอบด้วย
พ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว
1. ต้นทุน
จะได้แก่ ค่าโรงเรือน ค่าอุปกรณ์เลี้ยงห่าน ค่าพันธุ์ห่านพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ
ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์ โดยจะมีต้นทุนประมาณปีละ 12,000-13,000 บาท
2. ผลตอบแทน
จะได้จากการจำหน่ายพันธุ์ห่าน โดยทั่วไปเมื่อห่านอายุได้ 4 เดือน สามารถจำหน่ายได้
ในราคาตัวละ 200 บาท โดยพบว่าในปีแรกของการเลี้ยงห่าน จำนวน 1 ชุด จะมีผลตอบแทนประมาณ
14,000-14,500 บาท และจะเพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆ ไป เนื่องจากไม่ต้องลงทุนค่าพ่อแม่พันธุ์อีกแล้ว ทั้งนี้
ต้นทุนและผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ และราคาของปัจจัยการผลิต และราคาจำหน่าย
ในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลี้ยงเกษตรกรจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียด
ให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงจิ้งหรีด
การเลี้ยงจิ้งหรีด

จิ้งหรีด เป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะจิ้งหรีดแดงทองลาย (สะดิ้ง) มีขนาด
ประมาณ 4.85x1 เซนติเมตร มีสีน้ำตาลปนเหลือง ชอบกระโดด กินพืชเป็นอาหาร ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงเพื่อ
บริโภคเป็นอาหาร โดยการทอด คั่ว แกง ห่อหมก และยำ จิ้งหรีดมีสารอาหารโปรตีนสูง ปลอดสารพิษ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขาดสารอาหารได้ เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมที่เกษตรกร
จะนำมาเลีย้ งเป็นอาชีพเสริมไว้บริโภค และจำหน่ายเพิม่ รายได้ เนือ่ งจากเวลาเลีย้ งไม่มาก สามารถใช้เวลาว่าง
จากการเพาะปลูกมาดูแลจิ้งหรีดได้ภายในเวลา 1 ปี จะสามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้ถึง 5 รุ่น

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

1. ขันไข่ บ่อละ 5 ขัน
2. ท่อปูนพร้อมฝาปิดท่อ ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร จำนวน 1 ท่อ หรือกะละมัง
พลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 72 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร หรือจะเป็นภาชนะที่ใส่ได้ทุกขนาด
3. ตาข่ายไนล่อนเขียว 100x100 เซนติเมตร จำนวน 1 ผืน
4. แผ่นพลาสติก ขนาด 25x270 เซนติเมตร จำนวน 1 ผืน
5. ยางรัดปากบ่อหนา 1 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น
6. ถาดอาหาร-น้ำ กว้างxยาว 5x10 เซนติเมตร ลึก 1.5 เซนติเมตร 2 ถาด
7. กระบอกไม้ไผ่ ยาว 20 เซนติเมตร ผ่าครึ่งจำนวน 10 อัน หรือ กระดาษรังไข่ 3 อัน
8. ถาดหรือถุงพลาสติกใส่ดินร่วนปนทราย หนา 2 เซนติเมตร
9. เศษหญ้าแห้งวางหนา 2 เซนติเมตร
10. เทปกาว

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.
2.
3.
4.
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สร้างโรงเรือน หรือหลังคาป้องกันแดดและฝนโดยให้แดดส่องเช้าเย็น
ปรับพื้นที่กำจัดมดและศัตรูจิ้งหรีด
วางบ่อบนฝา ใช้ปนู ผสมทรายฉาบริมขอบภายในและภายนอก ป้องกันมดเข้าทำลายลูกจิง้ หรีด
ติดแผ่นพลาสติกด้านบนขอบบ่อหรือกะละมังด้วยเทปกาว

5. พันธุ์จิ้งหรีด หาพันธุ์ได้จากธรรมชาติ หรือซื้อโดยการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ที่มีตัวโตแข็งแรง
อวัยวะครบทุกส่วน ปัจจุบันได้พัฒนาการเลี้ยงเป็นในลักษณะขันไข่ โดยสามารถจัดซื้อจากฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด
เพื่อนำไปเลี้ยง ทำให้สามารถเก็บผลผลิตเป็นรุ่นๆ ได้
6. การให้อาหารและน้ำ
- พืชอาหาร ได้แก่ ต้นอ่อนและยอดอ่อนของพืชหรือหญ้าสดทุกชนิด หญ้าขน หญ้าลูซี่
ผักตบชวา ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูง โดย 2 วัน ให้หญ้า 1 ครั้งๆ ละ 1 กำมือโดยหญ้า
เก่าไม่ต้องนำออก จะเป็นที่อาศัยของจิ้งหรีดต่อไป
- อาหารเสริ ม รำอ่ อ น หรื อ อาหารสำเร็ จ รู ป ที่ ใช้ เ ลี้ ย งไก่ จิ้ ง หรี ด 1 บ่ อ ใช้ อ าหาร
3 กิโลกรัมต่อรุ่น ราคาประมาณ 15 บาทต่อกิโลกรัม อาหารเสริมควรให้ในปริมาณที่กินหมดภายใน 2 วัน
- การให้น้ำ ขวดน้ำพลาสติกเจาะรูข้างขวด 2 รู ใช้ผ้าทำความสะอาดม้วนใส่รูเพื่อให้
น้ำซึมสำหรับจิ้งหรีดวัยตัวอ่อน
- ภาชนะสำหรับวางไข่จิ้งหรีด ใช้ดินร่วนปนทรายและแกลบเผาใส่ขันสำหรับอาบน้ำ ใช้
ฟอกกี้ฉีดน้ำทุก 3 วัน พอชื้นไม่แฉะก่อนฉีดน้ำนำถาดอาหารออกก่อน ถ้าเปียกจะเกิดเชื้อรา ใช้เฉพาะในช่วง
ที่มีตัวเต็มวัยที่จะวางไข่

วงจรชีวิตจิ้งหรีด

- ระยะไข่ รูปร่างยาวเรียว คล้ายเมล็ดข้าวสาร สีน้ำตาลอ่อน ความกว้างของไข่ 5.1 มิลลิเมตร
ความยาว 2.38 มิลลิเมตร
- ระยะตัวอ่อน ลำตัวสีน้ำตาลปนเหลือง ฟักออกจากไข่ช่วงแรกยังไม่มีปีก จะเริ่มมีตุ่มปีกใน
เมื่อถึงกลางวัยตัวอ่อน พอลอกคราบ 8 ครั้ง จึงเข้าสู่วัยแก่ (รวมอายุวัยอ่อนระหว่าง 42-55 วัน)
- ระยะตัวเต็มวัย มีปีก 2 คู่ เพศผู้ ปีกคู่หน้าย่น มีหนามไว้ทำเสียง เพศเมีย มีปีกเรียบและมีเข็ม
วางไข่อยู่ส่วนท้ายลำตัว อายุวัยแก่ประมาณ 38-49 วัน
- การผสมพันธุ์ ตัวเต็มวัยอายุ 3-4 วัน จะเริ่มผสมพันธุ์ตัวผู้จะขยับปีกคู่หน้าถูกันให้เกิดเสียง
จังหวะ หลายสำเนียงในการสื่อสารความหมายต่างๆ สำหรับการผสมพันธุ์จะเกิดตลอดช่วงอายุตัวเต็มวัย
โดยตัวเมียจะขึ้นคร่อมบนหลังตัวผู้
- การวางไข่ ตัวเมียเริ่มวางไข่เมื่อผสมพันธุ์ผ่านไป 3-4 วัน แบ่งการวางไข่เป็น 5 รุ่น วางไข่ได้
เฉลี่ย 1,200-1,700 ฟองต่อตัว โดยวางไข่ไว้ใต้ดิน และฟักออกเป็นตัวเมื่อไข่อายุครบ 7 วัน
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ผลผลิต

เลี้ยง 1 บ่อ จะให้ลูกจิ้งหรีดในวัยที่สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อบ่อต่อรุ่น

หมายเหตุ

จิง้ หรีดสามารถนำมาทำการแปรรูปเช่น ทำน้ำพริกนรก น้ำพริกตาแดง จิง้ หรีดสามรส ผสมน้ำยาป่า
กินกับขนมจีน ทำข้าวเกรียบ โดยเฉพาะจิ้งหรีดทอดเป็นที่นิยมบริโภค

ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน

ต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีด สามารถเลี้ยงได้ปีละ 5 รุ่นต่อบ่อ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อบ่อ ดังนี้
รุ่นที่ 1 เริ่มต้น)
1. วัสดุในการเลี้ยง เทปกาว ลวดยางรัดบ่อ ตาข่ายมัด ถาดไข่ และหญ้าเลี้ยง 300 บาท
2. ค่าพันธุ์ไข่จิ้งหรีด 5 รุ่นๆ ละ 50 บาท
250 บาท
3. ค่าอาหารจิ้งหรีด (อาหารไก่) 3 กิโลกรัม
50 บาท
รวม
600 บาท
รุ่นที่ 2-5 4 รุ่น)
- ค่าอาหารจิ้งหรีด (อาหารไก่) 3 กิโลกรัม 50x4 รุ่น
200 บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
800 บาท
ต่อบ่อต่อป

ผลตอบแทน

จิ้งหรีดที่เลี้ยงมีผลผลิตได้ 5 กิโลกรัมต่อบ่อต่อราคากิโลกรัมละ ประมาณ 100 บาท (ราคาส่ง)
มีรายได้ 2,500 บาท (กำไรเฉลี่ย 1,700 บาทต่อบ่อต่อปี)

แหล่งข้อมูลและสอบถาม

กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ โทร/โทรสาร 0-2940-6102
-mail : agirman64 oae.go.th
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การเลี้ยงไก่ไข่ผสมผสาน
กับการเลี้ยงปลา
การประกอบอาชีพการเกษตรในลักษณะการเกษตรผสมผสาน เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ผสมผสาน
กับการเลีย้ งปลาจะเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทีจ่ ะช่วยให้เกษตรกรลดความเสีย่ ง ต่อการขาดทุนจากอาชีพใด
อาชีพหนึง่ เนือ่ งจากแต่ละกิจกรรมจะพึง่ พาซึง่ กันและกัน สามารถทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนต่อเนือ่ งตลอดปี และ
ทำให้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในด้านการผลิต

เงื่อนไขความสำเร็จ

เกษตรกรจะต้องมีแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงปลา มีแหล่งวัตถุดิบที่จะใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
อย่างเพียงพอและมีราคาถูก มีแรงงานและเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในการเลี้ยงอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ต้องมีตลาดรองรับผลผลิตของทั้งสองกิจกรรมอย่างชัดเจน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์สัตว์
พันธุ์ไก่ไข่ เกษตรกรสามารถหาพันธุ์แท้ อาทิ พันธุ์โร๊ดไอแลนด์ บาร์พลีมัทร็อค โดยต้อง
หาซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เป็นพันธุ์ดีให้ไข่ฟองโต ไข่ดก สีเปลือกตรงตามความต้องการของตลาด หรือจะ
ใช้พันธุ์ไก่ไข่ที่ผลิตทางการค้า และมีจำหน่ายทั่วไป สำหรับพันธุ์ปลาที่ใช้ควรเป็นปลากินพืช ได้แก่ ปลานิล
หรือปลานิลร่วมกับปลาสวาย
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนสำหรับขนาด 20-100 ตารางเมตร จะได้ไก่ไข่ประมาณ 200-300 ตัว บนบ่อปลาขนาด
พื้นที่ 1 ไร่ซึ่งจะเลี้ยงปลานิลได้ประมาณ 3,000-4,000 ตัว โรงเรือนไก่ไข่ต้องสามารถป้องกันแดด ฝน และ
ลมโกรก พื้ น เล้ า ควรสู ง จากระดั บ น้ ำ 1-1.5 เมตร และมี ช่ อ งให้ มู ล ไก่ ห ล่ น ลงในบ่ อ ได้ ภายใน
โรงเรือนต้องมีอุปกรณ์ให้น้ำและให้อาหารอย่างเพียงพอ โดยใช้สัดส่วน 4-5 ถังต่อไก่ 100 ตัว และต้องมี
รังไข่ 1 รังต่อไก่ไข่ 4 ตัว ในกรณีที่เลี้ยงแบบกรงตับจะต้องมีกรงตับสำหรับเลี้ยงไก่ไข่
3. การจัดการเลี้ยงดู
ควรเริ่มด้วยการนำไก่สาว ขนาดอายุ 18-20 สัปดาห์ มาเลี้ยงในคอกบนบ่อปลาซึ่งปล่อย
ปลากินพืช อาทิ ปลานิลขนาด 3-5 เซนติเมตร โดยนำไก่มาเลี้ยงหลังการเตรียมบ่อและน้ำมีสีเขียวแล้ว
การให้อาหารไก่ไข่จะใช้อาหารสำเร็จรูปทีม่ จี ำหน่ายทัว่ ไป หรืออาจลดต้นทุนด้วยการผสมอาหารใช้เองจากวัตถุดบิ
ที่มีในท้องถิ่น โดยอาหารที่ให้ต้องมีโภชนะตามที่ไก่แต่ละระยะต้องการ และต้องให้อาหารอย่างเพียงพอและ
สม่ ำ เสมอ ไก่ ไข่ จ ะกิ น อาหารประมาณ 120 กรั ม ต่ อ ตั ว ต่ อ วั น และต้ อ งมี น้ ำ สะอาดให้ กิ น ตลอดเวลา
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ส่วนอาหารปลานั้น โดยหลักการผสมผสานปลาจะอาศัยมูลไก่ และเศษอาหารที่ตกหล่นลงในบ่อรวมทั้ง
อาหารตามธรรมชาติในบ่อ เช่น แพลงก์ตอน ตะไคร่น้ำ และแมลงต่างๆ ในระยะที่ปลายังเล็กอยู่อาจต้องมี
การเสริมอาหารข้นบ้าง เพื่อช่วยให้ลูกปลาแข็งแรง ไก่ไข่จะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ 22 สัปดาห์ ใน 1 ปี
แม่ไก่สามารถให้ไข่ไก่ได้ ประมาณ 250-280 ฟองต่อตัวต่อปี และจะปลดระวางไก่ไข่หลังจากเริ่มไข่แล้ว
ประมาณ 1 ปี หรือเมื่อให้ผลผลิตต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของฝูง ส่วนการจับปลาจำหน่ายจะเริ่มคัดปลาที่มี
ขนาดใหญ่ออกจำหน่าย เมื่อมีอายุได้ประมาณ 4-5 เดือนเป็นต้นไป
4. การควบคุมและป้องกันโรค
สำหรับไก่ไข่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่สำคัญตามโปรแกรมที่กำหนดได้แก่ วัคซีน
ป้องกันโรคนิวคลาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ โรคอหิวาต์และโรคฝีดาษ

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับไก่สาว จำนวน 300 ตัว ในโรงเรือนขนาด 100 ตารางเมตร บนบ่อเลี้ยงปลานิลที่มีพื้นที่
1 ไร่ และปล่อยปลานิล จำนวน 4,000 ตัว
1. ต้นทุน
จะเกิดจากค่าโรงเรือน อุปกรณ์ ค่าพันธุ์ไก่ไข่และปลานิล ค่าอาหาร ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์์
รวมมีต้นทุนประมาณ 180,000-190,000 บาท ต้นทุนนี้จะลดลงในการเลี้ยงปีต่อๆ ไปเนื่องจากไม่ต้องลงทุน
ในเรื่องโรงเรือน และอุปกรณ์อีก
2. ผลตอบแทน จะได้จาก
1) การจำหน่ายไข่ไก่ จำนวน 250-300 ฟองต่อตัวต่อปี จำหน่ายในราคาฟองละ 1.80 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 135,000 -151,000 บาท
2) การจำหน่ายไก่ปลดระวาง จำนวน ประมาณ 250-300 ตัว ในราคาตัวละ 50 บาท
คิดเป็นเงิน ประมาณ 12,500 – 15,000 บาท
3) การจำหน่ายปลา จำนวนประมาณ 1,200 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท
คิดเป็นเงิน 36,000 บาท
อย่างไรก็ตามต้นทุนและผลตอบแทนดังกล่าว จะเปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งที่เลี้ยง สภาวะการ
ตลาด และขนาดของการผลิต โดยเฉพาะราคาพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ และราคารับซื้อผลผลิตที่แตกต่างกัน
ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกเลี้ยง เกษตรกรจะต้องศึกษาข้อมูล และรายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงไก่เนื้อผสมผสาน
กับการเลี้ยงปลา
การประกอบอาชีพการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสานเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกษตรกรลด
ความเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละกิจกรรมจะพึ่งพา และ
เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ปลาจะใช้มลู ไก่และเศษอาหารทีร่ ว่ งหล่นเป็นประโยชน์ ในขณะทีก่ ารเลีย้ งไก่บนบ่อปลา
จะช่วยลดแก๊สแอมโมเนียจากมูล ช่วยให้ไก่เจริญเติบโตได้ดีขึ้น และยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อีกด้วย

เงื่อนไขความสำเร็จ

เกษตรกรต้องมีพนื้ ทีเ่ พียงพอสำหรับการเลีย้ งปลา และเลีย้ งไก่กระทงร่วมกัน ต้องมีแรงงานในครัวเรือน
อย่างเพียงพอ มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับทั้งสองกิจกรรมอย่างเพียงพอ และต้องมีตลาดรองรับผลผลิตที่จะ
ได้ จ ากทั้ ง สองกิ จ กรรมอย่ า งชั ด เจน
โดยเฉพาะไก่ เ นื้ อ อาจต้ อ งมี ต ลาดรองรั บ ในรู ป แบบของ
การจ้างเลี้ยงหรือข้อตกลง หรือมีตลาดในการชำแหละจำหน่าย รวมทั้งเกษตรกรต้องมีประสบการณ์
ในการเลี้ยงมาก่อนอย่างเพียงพอ

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์สัตว์
พันธุไ์ ก่เนือ้ (ไก่กระทง) โดยส่วนใหญ่จะใช้พนั ธุท์ างการค้าทีม่ ซี อื้ ขายในท้องตลาดทัว่ ไป ควรมา
จากฟาร์มหรือบริษัทที่เชื่อถือได้ ส่วนพันธุ์ปลาที่ใช้จะนิยมใช้ปลากินพืช เช่น ปลานิล ปลาสวาย เป็นต้น
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
สำหรับโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อควรสร้างอยู่เหนือบ่อ หรือบริเวณขอบบ่อโดยเป็นโรงเรือนที่มี
อากาศถ่ายเทได้โดยสะดวก ใช้วสั ดุราคาถูกหรือทีม่ ใี นท้องถิน่ พืน้ โรงเรือนควรเป็นตาข่าย หรือร่องเพือ่ ให้มลู ไก่
ร่ ว งลงในบ่ อ ได้ โรงเรื อ นขนาด 70-75 ตารางเมตร จะสามารถเลี้ ย งไก่ เ นื้ อ ได้ 500 ตั ว ภายใน
โรงเรือนต้องมีอุปกรณ์ให้น้ำและอาหารอย่างเพียงพอ โดยใช้สัดส่วนถังอาหาร 1 ถัง ต่อไก่ 50 ตัว ที่ให้น้ำ
1 ชุดต่อไก่ 100 ตัว ส่วนบ่อเลี้ยงปลาขนาดบ่อ 1 ไร่ จะสามารถเลี้ยงปลากินพืชได้ เช่น ปลานิลได้ประมาณ
3,000-4,000 ตั ว ในกรณี ก ารเลี้ ย งไก่ เ นื้ อ แบบจ้ า งเลี้ ย ง โรงเรื อ นจะต้ อ งมี แ บบตามมาตรฐาน
ที่ผู้จ้างกำหนด
3. การจัดการเลี้ยงดู
ควรเลี้ ย งลู ก ไก่ เ นื้ อ แรกเกิ ด ที่ โรงเรื อ นอนุ บ าลแยกต่ า งหากจนลู ก ไก่ มี อ ายุ ไ ด้ ป ระมาณ
3 สัปดาห์ จึงนำมาเลีย้ งต่อทีโ่ รงเรือนบนบ่อปลา โดยขนาดทีเ่ หมาะสม ได้แก่ บ่อขนาด 1 ไร่ จะเลีย้ งไก่เนือ้
ได้รุ่นละ 500 ตัว และเลี้ยงปลาได้รุ่นละ 3,000 ตัว เลี้ยงไก่เนื้อด้วยอาหารข้น หรืออาหารสำเร็จรูป
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ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดจนไก่มีอายุประมาณ 6 สัปดาห์ จึงจับขายได้แล้วจะพักโรงเรือนประมาณ
1 อาทิตย์ ก่อนจะเลีย้ งไก่เนือ้ รุน่ ต่อไป ดังนัน้ ใน 1 ปี โดยวิธนี จี้ ะสามารถเลีย้ งไก่เนือ้ ได้ประมาณ 10-12 รุน่
สำหรับการเลี้ยงปลาจะปล่อยลูกปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร โดยปลานิลจะได้อาหารจากมูลไก่ และ
อาหารไก่ที่ร่วงหล่นลงในบ่อเป็นหลักและควรมีการให้อาหารเสริมแก่ปลานิลในบ่อเพิ่มเติม โดยจะเริ่ม
จับปลาที่มีขนาดใหญ่ขายได้เมื่อปลาอายุ 4-5 เดือน และจะทยอยจับปลาจำหน่ายได้ 3 ครั้งต่อปี
ส่ ว นการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคไก่ ควรมี ก ารให้ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคฝี ด าษ โรคนิ ว คาสเซิ ล และ
โรคหลอดลมอักเสบตามโปรแกรมที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลีย้ งไก่เนือ้ รุน่ ละ 500 ตัว จำนวน 12 รุน่ ในโรงเรือนขนาด 70 ตารางเมตร บนบ่อปลา
ขนาด 1 ไร่ ที่ปล่อยปลานิล จำนวน 3,000 ตัว ในเวลา 1 ปี
1. ต้นทุน
ต้ น ทุ น คงที่ ได้ แ ก่ ค่ า โรงเรื อ นและอุ ป กรณ์ เ ลี้ ย งไก่ ประมาณ 20,000–25,000 บาท
ส่วนต้นทุนผันแปร จะได้แก่ ค่าพันธุ์ไก่ และปลา ค่าอาหาร ค่ายาและเวชภัณฑ์์ รวมทั้ง ค่าน้ำค่าไฟ จะมี
ต้นทุนประมาณ 240,000 บาท โดยต้นทุนนี้จะลดลงในปีต่อๆ ไป เนื่องจากใช้โรงเรือน และอุปกรณ์
ที่มีอยู่เดิม
2. ผลตอบแทน จะได้จาก
1) การจำหน่ายไก่ รุ่นละ 500 ตัว ซึ่งจะน้ำหนักตัวละประมาณ 1.8 กิโลกรัม จำหน่ายได้
ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท รวม 12 รุ่น เป็นเงินประมาณ 250,000 – 270,000 บาท
2) การจำหน่ายปลานิล ประมาณ 1,800 – 2,000 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท
เป็นเงินประมาณ 54,000 – 60,000 บาท ผลตอบแทนรวมประมาณ 300,000–320,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและผลตอบแทนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งที่เลี้ยงสภาวะการตลาด
อันได้แก่ ราคาพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์และราคาผลิตที่ตลาดรับซื้อ ตลอดจนขนาดการผลิตและประสิทธิภาพ
ในการเลี้ยงของเกษตรกร ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกเลี้ยงเกษตรกรจะต้องศึกษาข้อมูล และรายละเอียด
ให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงเป็ดไข่ผสมผสาน
กับการเลี้ยงปลา
การประกอบอาชี พ การเกษตรในรู ป แบบเกษตรผสมผสานเป็ น แนวทางที่ จ ะทำให้ เ กษตรกร
ลดความเสีย่ งในการประกอบอาชีพ และเป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั เกษตรกร โดยการเลีย้ งเป็ดไข่ผสมผสานกับ
การเลีย้ งปลาเป็นแนวทางเกือ้ กูลระหว่าง 2 กิจกรรมการผลิต มูลเป็ดจะเป็นปุย๋ ช่วยเพิม่ อาหารตามธรรมชาติให้
แก่ปลา เป็ดจะช่วยกำจัดหอยพาหะของโรคพยาธิ และเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ในขณะที่อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็ด
จะตกหล่นในน้ำกลายเป็นอาหารปลาทำให้ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา

เงื่อนไขความสำเร็จ
1.
2.
3.
4.

เกษตรกรควรมีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดและปลาร่วมกัน
สถานที่เลี้ยงควรอยู่ใกล้แหล่งจำหน่ายพันธุ์ ทั้งพันธุ์ปลา และพันธุ์เป็ด
เกษตรกรจะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการเลี้ยงสัตว์ทั้ง 2 ประเภท
ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตทั้งจากการเลี้ยงปลาและการเลี้ยงเป็ดไข่

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์สัตว์
พันธุ์เป็ดไข่ที่เลี้ยงควรเป็นเป็ดพันธุ์แท้ อาทิ พันธุ์กากีเคมเบล พันธุ์ปากน้ำ หรือเป็ดพันธุ์
ลูกผสม ส่วนพันธุป์ ลาทีเ่ ลีย้ ง ควรเป็นปลาทีก่ นิ ไม่เลือกหรือกินแพลงก์ตอน อาทิ ปลานิล ปลานวลจันทร์เทศ
ปลาช่อน
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
โรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่ควรเป็นโรงเรือนแบบเปิดโล่ง แต่สามารถกันแดดกันฝนได้ สร้างด้วยวัสดุ
ราคาถูกที่มีในท้องถิ่นอยู่บนขอบบ่อเลี้ยงปลา โรงเรือนขนาด 1 ตารางเมตร จะใช้เลี้ยงเป็ดได้ 5 ตัว พื้น
โรงเรือนควรมีลกั ษณะเป็นร่องประมาณ 1 เซนติเมตร เพือ่ ให้มลู เป็ดตกลงในบ่อได้งา่ ย และควรมีชานทอดลงสูน่ ำ้
เพื่อให้เป็ดขึ้นลงได้สะดวก
3. อาหารและการให้อาหาร
เป็ดไข่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย สามารถใช้อาหารสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป หรือจะใช้
วัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่น อาทิ รำละเอียด รำหยาบ ปลายข้าว หอย ฯลฯ มาผสมกับหัวอาหาร
เพื่อช่วยลดต้นทุน ส่วนปลาที่เลี้ยงจะใช้อาหารตามธรรมชาติที่มีในบ่อ เช่น สาหร่าย จอก แหน ตลอดจน
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สัตว์เล็กๆ รวมทั้งอาหารเป็ดที่ร่วงหล่นจากคอกเลี้ยงและควรเสริมอาหารข้นบ้างเป็นบางโอกาส
4. การจัดการเลี้ยงดู
เกษตรกรควรเริ่มด้วยการเลี้ยงลูกเป็ดไข่อายุ 1 วัน อัตราการเลี้ยงเป็ดที่เหมาะสมประมาณ
30 ตัว ต่อบ่อขนาด 200 ตารางเมตร ในระยะแรกจำเป็นต้องมีการกกให้ความร้อนลูกเป็ด ให้อาหารที่มี
คุณภาพสูงจนเป็ดมีอายุได้ 1 เดือน จะเปลีย่ นมาเป็นอาหารสำหรับเป็ดไข่ เป็ดจะเริม่ ให้ไข่เมือ่ อายุ 5 เดือน
ให้ไข่จนอายุ 1 ปี จะเริ่มคัดเป็ดที่ไม่ให้ไข่ออก แม่เป็ด 1 ตัว จะให้ไข่ประมาณ 260–280 ฟองต่อปี และจะ
ปลดระวางเป็ดไข่ เมื่ออายุ 12-18 เดือน ส่วนปลานั้น ลูกปลาที่ปล่อยควรมีขนาด 5–7 เซนติเมตร อัตราที่
เหมาะสมสำหรับปลานิล คือ 3,000 ตัวต่อไร่ และจะเริ่มคัดปลาออกจำหน่ายได้เมื่อเลี้ยงมาเป็นเวลา
4–5 เดือน ดังนั้น จึงสามารถเลี้ยงปลาได้ 2 รุ่นต่อปี

ต้นทุนและผลตอบแทน
สำหรับการเลีย้ งเป็ดไข่ จำนวน 100 ตัว บนบ่อปลาขนาด 1 ไร่ เลีย้ งปลานิล รุน่ ละ 3,000 ตัว จำนวน
2 รุ่น
1. ต้นทุน
จะได้แก่ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์ ค่าพันธุ์เป็ดไข่และปลา ค่าอาหารเป็ดและอาหารเสริม
สำหรับปลา รวมแล้วจะมีต้นทุนประมาณ 70,000-75,000 บาท
2. ผลตอบแทน จะได้จาก
1) การจำหน่ายไข่เป็ดประมาณ 26,000 ฟอง ราคาฟองละ 2 บาท เป็นเงิน 52,000 บาท
2) การจำหน่ายเป็ดไข่ปลดระวาง 100 ตัว ราคาตัวละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
3) การจำหน่ายปลา คิดเป็นเงินประมาณ 36,000 บาท รวม 92,000 บาท อย่างไรก็ตาม
ต้นทุนและผลตอบแทนดังกล่าวจะเปลีย่ นแปลงได้ตามสถานทีเ่ ลีย้ ง ราคาปัจจัยการผลิต อาทิ ราคาพันธุส์ ตั ว์
อาหารสัตว์ และราคารับซื้อผลผลิตของตลาดแต่ละแห่ง ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลี้ยง เกษตรกรจะ
ต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน
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การเลี้ยงสุกรผสมผสาน
กับการเลี้ยงปลา
การเลี้ยงสุกรร่วมกับการเลี้ยงปลาในลักษณะผสมผสานเป็นการใช้ประโยชน์จากมูลสุกร และ
อาหารที่ตกหล่นเป็นอาหารของปลา ทำให้การลดต้นทุนในการผลิตปลาได้เป็นอย่างมาก และช่วยกำจัดของ
เสียที่จะระบายลงสู่ธรรมชาติซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเช่น แหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็น
ผลให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน ช่วยลดปริมาณกลิ่นที่เกิดจากแก๊สแอมโมเนียให้
น้อยลง ลดปริมาณแมลงวันซึ่งเป็นพาหนะนำโรคของคนและสัตว์ให้ลดลง ลดพยาธิภายใน ตลอดจนแหล่ง
เพาะเชื้อที่เกิดจากมูลสุกร

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ต้องมีบอ่ ขนาดใหญ่พอสมควร เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดปัญหาน้ำเสียและต้องมีอตั ราส่วนระหว่าง
จำนวนสุกร ปลา พื้นที่บ่อที่เหมาะสม
2. ต้องมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถถ่ายเทน้ำที่เลี้ยงปลาได้เป็นครั้งคราว เพื่อลดภาวะน้ำเสีย
ในบ่อเลี้ยงปลา
3. เกษตรกรต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรและการเลี้ยงปลาเป็นอย่างดี
4. ต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับตลาดที่รับรองผลผลิตของทั้งสองกิจกรรม ทั้งในตลาดชุมชนและ
ตลาดใกล้เคียง

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

1. พันธุ์สัตว์
พันธุ์สุกรควรใช้สุกรพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งตลาด ได้แก่ พันธุ์ลูกผสม 3 สายเลือด
เช่น สุกรลูกผสมลาร์จไวท์–แลนด์เรซ–ดูรอ็ คเจอร์ซี่ เนือ่ งจากมีอตั ราการเจริญเติบโตทีด่ ี คุณภาพเนือ้ ได้มาตรฐาน
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด ส่วนพันธุป์ ลา ควรเลีย้ งปลาทีอ่ ดทนต่อสภาพแวดล้อมและคุณสมบัตขิ องน้ำเกี่ยวกับ
ปริ ม าณของออกซิ เจนในน้ ำ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงในตอนกลางวั น และกลางคื น และสามารถปล่ อ ยเลี้ ย งได้
ในอัตราที่หนาแน่นสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด เช่น ปลานิล ปลาสวาย นอกจากนี้อาจปล่อยปลา
ประเภทกินแพลงก์ตอน เช่น ปลาไน ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาซ่ง ปลาลิ่น หรือปลานวลจันทร์เทศ
เลี้ยงรวมได้อีกจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสม
2. โรงเรือนและอุปกรณ์
การสร้างคอกสุกรส่วนใหญ่ มี 2 แบบ คือการสร้างคอกบนคันบ่อ และการสร้างคอกลงบน
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บ่อปลา สำหรับการสร้างคอกบนคันบ่อจะสามารถควบคุมปริมาณมูลสุกรและการจัดการอื่นๆ เช่น การทำ
ความสะอาดฆ่าเชือ้ คอกสุกรได้งา่ ยกว่า โดยทีท่ ำเป็นคอกพืน้ ซีเมนต์เทลาดเอียงลงสูบ่ อ่ ปลา สำหรับคอกทีส่ ร้าง
ลงบนบ่อปลาต้องมีพื้นคอกเป็นช่องๆ ให้มูลสุกรและเศษอาหารหล่นสู่บ่อได้สะดวก โรงเรือนสุกรขนาด
4x4 ตารางเมตร จะสามารถเลี้ยงสุกรขุนได้ 10 ตัว หรือถ้าเป็นลูกสุกรขุนจะเลี้ยงได้ 30 ตัว
3. การจัดการเลี้ยงดู
ในการเลีย้ งสุกรร่วมกับปลาทีเ่ หมาะสมจะใช้อตั ราส่วนสุกรประมาณ 8-16 ตัว กับบ่อเลีย้ งปลา
ขนาด 1 ไร่ ซึ่งจะใช้เลี้ยงปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร ได้ประมาณ 3,000 ตัว อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับชนิดของ
ปลาด้วย สุกรที่เริ่มต้นเลี้ยงเป็นสุกรหลังหย่านมขนาด 12–15 กิโลกรัมต่อตัว เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปที่มี
ขายตามท้องตลาดหรือจะผสมใช้เอง โดยใช้วัตถุดิบราคาถูกที่มีในท้องถิ่น ในระยะแรกสุกรมีขนาดเล็ก
การขั บ ถ่ า ยมู ล และปั ส สาวะอาจไม่ ม ากพอกั บ ปลา ต้ อ งมี ก ารสมทบ เศษวั ส ดุ เช่ น เศษอาหารเหลื อ
เศษผัก รำข้าว เป็นอาหารเลี้ยงปลาด้วย และเมื่อสุกรโตขึ้นจนน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัมขึ้นไป จะมี
สิ่งขับถ่ายเพียงพอกับจำนวนปลา เลี้ยงสุกรจนได้น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม ก็สามารถส่งขายตลาดได้
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ดังนั้น ใน 1 ปี สามารถเลี้ยงสุกรขุนได้ 3 รุ่น และเมื่อเลี้ยงปลาไปได้
4-5 เดือน สามารถทยอยจับปลานิลออกจำหน่ายได้ โดยใช้อวนตาข่าย และจับปลาที่เหลือจำหน่าย
เมื่อใช้เวลาเลี้ยงครบ 1 ปี ขนาดของปลาตัวละประมาณ 1.0-1.5 กิโลกรัม จะได้ผลผลิตปลาประมาณ
1,500 กิโลกรัมขึ้นไป

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงสุกรขุนรุ่นละ 10 ตัว จำนวน 3 รุ่นบนบ่อปลาขนาด 1 ไร่ ที่ปล่อยปลานิล จำนวน
3,000 ตัวในเวลา 1 ปี
1. ต้นทุน
ในส่วนต้นทุนคงทีจ่ ะได้แก่ ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์เลีย้ งสุกร มีคา่ ใช้จา่ ยประมาณ 3,000–5,000
บาท แล้วแต่ชนิดวัสดุที่ใช้ ส่วนต้นทุนผันแปร จะเกิดจากค่าพันธุ์สุกร พันธุ์ปลา ค่าอาหาร ค่ายา และวัคซีน
ตลอดจนค่าน้ำค่าไฟรวมต้นทุนประมาณ 75,000–80,000 บาท โดยในปีต่อๆ ไป ต้นทุนจะลดลงเนื่องจาก
ไม่ต้องลงทุนค่าโรงเรือนและอุปกรณ์อีก
2. ผลตอบแทน จะได้จาก
1) การจำหน่ายสุกรขุนจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 10 ตัว ในราคาประมาณ 3,000–5,000 บาท
เป็นเงิน 90,000–150,000 บาท
2) การจำหน่ า ยปลาจำนวนประมาณ 1,500–1,800 กิ โ ลกรั ม ในราคากิ โ ลกรั ม ละ
25–30 บาท เป็นเงิน 35,000–37,500 บาท
รวมผลตอบแทนโดยประมาณ 120,000–140,000 บาท
ทั้งนี้ต้นทุนและผลตอบแทนดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการตลาด สถานที่เลี้ยง
และขนาดการผลิต โดยเฉพาะราคาปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตที่ตลาดรับซื้อ ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลี้ยง
เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน
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ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นป
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การเพาะเลี้ยง
ปลากะพงขาว
ปลากะพงขาวเป็นสัตว์น้ำพวกกินเนื้อ ที่สามารถอยู่อาศัยได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม
โดยเลี้ยงแพร่หลายในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศไทยเจริญเติบโตเร็ว เนื้อมีรสชาติดี และมีราคาดี
ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์ปลากะพงขาวได้เป็นจำนวนมาก เพื่อเลี้ยงในประเทศและส่งขาย
ต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน การเลี้ยงในบ่อดิน
1. การสร้างและเตรียมบ่อเลี้ยงปลา
บ่อดินเลี้ยงปลากะพงขาวที่นิยมมีขนาด 1.5-2 ไร่ ความลึก 1.5-3 เมตร มีระบบน้ำผัน
เข้า-ออกอยู่คนละด้าน กรณีที่เป็นบ่อเก่าควรพรวนตะกอนเลน ประมาณ 3-5 วัน ต่อครั้ง รอบ 3-5 ครั้ง
หรือขุดลอกเสริมตกแต่งบ่อพร้อมหว่านปูนขาวทัว่ บ่อ ในอัตราประมาณ 60-80 กิโลกรัมต่อไร่ เพือ่ ปรับค่า pH
และควรใช้อวนกั้นล้อมปลาอยู่ในเนื้อที่แคบๆ บริเวณที่จะให้อาหารประจำก่อนประมาณ 15-30 วัน
จึงจะเอาเชือกและอวนที่กั้นออกเพื่อให้ปลาได้อาศัยได้ทั้งบ่อ
2. อัตราการปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อดิน
ปลาเริ่มเลี้ยงแต่ละบ่อ ควรมีความยาวขนาดเท่ากันประมาณ 4-5 นิ้ว กรณีมีเครื่องเพิ่ม
อากาศในบ่อปล่อยอัตรา 2-3 ตัวต่อตารางเมตร หรือประมาณ 3,000-4,500 ตัวต่อไร่ หากไม่มีเครื่องเพิ่ม
อากาศลงน้ำในบ่อสำหรับใช้ในช่วงวิกฤติ ควรปล่อย 0.25-0.50 ตัวต่อตารางเมตร หรือ 400-800 ตัวต่อไร่
ในการปล่อยปลาลงเลี้ยงควรปรับน้ำในถุงหรือถังลำเลียง ให้มีอุณหภูมิและความเค็มเท่ากับบ่อเลี้ยงก่อน
หรือต่างกันไม่เกิน 2 หน่วย
3. การถ่ายเทน้ำ
ควรถ่ายน้ำทุก 3-7 วัน ถ่ายน้ำประมาณ 1 ใน 3 ของน้ำในบ่อ ขณะถ่ายน้ำไม่ควรรบกวนให้
ปลาตกใจ เพราะปลาอาจจะไม่กินอาหาร ควรเติมน้ำในช่วงประมาณตีสาม-ตีสี่ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่ม
ออกซิเจน และอุณหภูมิของน้ำจะไม่แตกต่างกันมาก
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ขั้นตอน การเลี้ยงในกระชัง
1. อัตราการปล่อยลงกระชังเลี้ยง
ปลาที่ปล่อยแต่ละกระชังควรมีความยาว 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไป จึงจะเลี้ยงได้ผลดี
หาซือ้ ได้จากฟาร์มเอกชนทัว่ ไป และศูนย์เพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ ชายฝัง่ ของกรมประมง ถ้าปล่อยปลาขนาดต่างกัน
ปลาขนาดใหญ่จะกินปลาขนาดเล็ก และจะแย่งกินอาหารได้มากกว่า อัตราปล่อยตั้งแต่ 100-300 ตัวต่อ
ตารางเมตร เมื่ อ แรกปล่ อ ยแล้ ว แยกให้ มี ค วามหนาแน่ น 30-60 ตั ว ต่ อ ตารางเมตร เมื่ อ ปลาโตขึ้ น
จนกระทั่งจับขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและทำเลที่ตั้งกระชัง
2. อาหารและการให้อาหาร
อาหารที่ นิ ย มใช้ ทั้ ง ปลาเป็ ด และอาหารเม็ ด สำเร็ จ รู ป ปลาเป็ ด ที่ ใช้ เ ป็ น อาหารต้ อ งเป็ น
ปลาสด และต้องสับให้เป็นชิ้นขนาดพอดีกับปากปลา ถ้าปลาเล็กก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อปลาโตขึ้นก็จะสับ
ให้มีชิ้นใหญ่ขึ้น กำหนดจุดและเวลาให้อาหารที่แน่นอนวันละมื้อ
3. การเจริญเติบโต
เลี้ยงปลาประมาณ 60 วัน ได้น้ำหนักปลาประมาณ 90 กรัม เลี้ยง 90 วัน ได้น้ำหนักประมาณ
180 กรั ม เลี้ ย ง 120 วั น ได้ น้ ำ หนั ก ประมาณ 250 กรั ม ถ้ า เลี้ ย งครบ 6-7 เดื อ น จะได้
น้ำหนักปลาเฉลี่ยตัวละ 400-600 กรัม มีราคาดี เมื่อได้ปลาขนาด 800-1,200 กรัม
ในระหว่างเลี้ยงควรสังเกตการกินอาหารของปลา หากกินอาหารลดลงอาจมีปรสิต หรือโรค
ควรรีบปรึกษาหน่วยงานกรมประมงที่อยู่ใกล้เคียง
แหล่งข้อมูล : กรมประมง
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การเลี้ยงปูทะเล
ปูทะเลมีรสชาติดี สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด เป็นที่นิยมบริโภคทั่วไป ปัจจุบัน
ปูทะเลนับเป็นสินค้าที่มีราคาสูงและค่อนข้างหารับประทานได้ยาก ดังนั้น ความต้องการปูทะเลจึงมีเพิ่ม
มากขึ้น การเลี้ยงปูทะเลทำได้หลายประเภท เช่น การเลี้ยงขุนปู การเลี้ยงปูโพรกให้เป็นปูแน่น การเลี้ยง
ปูไข่ การเลี้ยงปูนิ่ม และการเลี้ยงปูเล็กเพื่อขายให้เลี้ยงต่อ

การเลือกพื้นที่เลี้ยงขุนปูทะเล

1) อยู่ใกล้แหล่งน้ำกร่อยความเค็ม 10-30 ppt (ส่วนในพันส่วน)
2) เป็นบริเวณที่น้ำทะเลขึ้น-ลง ได้สะดวก น้ำไม่ท่วมขณะที่น้ำทะเลมีระดับสูงสุด และสามารถ
ระบายน้ำได้แห้งเมื่อมีน้ำลงต่ำสุด
3) มีการคมนาคมสะดวก
4) สภาพดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สามารถเก็บน้ำได้ดี
5) ห่างไกลจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม

การเตรียมบ่อ

1) บ่ อ ควรมี พื้ น ที่ ป ระมาณ 400-1,600 ตารางเมตร หรื อ ใช้ บ่ อ เลี้ ย งกุ้ ง เก่ า ความลึ ก
1.5-1.8 เมตร และควรขุดร่องรอบบ่อลึกประมาณ 80 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 เมตร
2) ประตู น้ ำ มี ป ระตู เ ดี ย วหรื อ 2 ประตู ห รื อ ฝั ง ท่ อ พี วี ซี เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางประมาณ 10 นิ้ ว
ท่อเดียวโดยใช้ฝาเปิด-ปิดก็ได้ ซึ่งใช้ระบายน้ำเข้า-ออกทางเดียวกัน
3) บริเวณคันบ่อและประตูน้ำใช้อวนเก่าหรืออวนมุ้งเขียวหรือแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาเกรดบี
ปิดกั้นโดยรอบเพื่อป้องกันการหลบหนีของปู โดยสูงจากขอบบ่อและประตูระบายน้ำ 0.5 เมตร
4) ใช้ ป ระตู น้ ำ เข้ า -ออก เป็ น ไม้ ข นาด 1-1.50 นิ้ ว ห่ า งกั น ไม่ เ กิ น ซี ก ละ 2 เซนติ เ มตร
เย็บตะแกรงป้องกันปูออก
5) บ่อใหม่ควรทำความสะอาดบริเวณรอบบ่อ
6) บ่อเก่าควรมีการกำจัดวัชพืช ลอกเลน ถมรอยรั่ว ตามคันบ่อ
7) ใส่ปูนขาวประมาณ 50-60 กิโลกรัมต่อไร่
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วิธีการเลี้ยง

การปล่อยปูลงเลี้ยงในบ่อ อัตราความหนาแน่นประมาณ 2-3 ตัวต่อตารางเมตร ควรทำในช่วง
เวลาเช้าหรือเย็น ก่อนปล่อยควรนำน้ำในบ่อที่จะใช้เลี้ยงปูราดบนตัวปู 2 ครั้ง ในระยะเวลา 30 นาที โดยเว้น
ระยะห่างกัน 15 นาที จากนั้นจึงนำปูมาปล่อยให้คลานลงไปในน้ำเอง ซึ่งวิธีการทำเช่นนี้จะช่วยให้ปูค่อยๆ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ถ้าปล่อยปูลงน้ำในบ่อทันที ปูจะเกิดอาการช็อคตายได้
ควรเลี้ยงปูทะเลตัวผู้กับปูตัวเมียรวมกันเพื่อเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ ระหว่างการเลี้ยงต้องมี
การดูแลและเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน การระบายน้ำจะระบายเกือบแห้งเหลือน้ำไว้ประมาณ 10-15 เซนติเมตร
เพื่อให้ปูฝังตัวได้ดีโดยใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3 สัปดาห์

การให้อาหาร

ควรให้อาหารปูทะเลที่เลี้ยงวันละครั้ง อาหารที่นิยมใช้เลี้ยงคือ ปลาเป็ด และหอยกะพง ให้อาหาร
โดยการหว่านหรือใส่กระบะวางไว้รอบบ่อ
- ปลาเป็ ด สั บ เป็ น ชิ้ น ขนาด 1-2 นิ้ ว ให้ ป ระมาณ 5-7% ของน้ ำ หนั ก ปู โ ดยประมาณว่ า
ปูได้กินตัวละ1 ชิ้น
- หอยกะพง จะให้ทั้งตัวประมาณ 20-40% ของน้ำหนักปู

การเก็บเกี่ยว

เมื่อเลี้ยงปูทะเลได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการแล้ว ผู้เลี้ยงจึงเริ่มการจับปูทะเลโดยเริ่มจับในช่วง
น้ำขึ้น-ลงมีวิธีการดังนี้
1) ระบายน้ ำ ออกเกื อ บหมด ให้ น้ ำ เข้ า บ่ อ ในช่ ว งน้ ำ ขึ้ น เมื่ อ ปู ม าเล่ น น้ ำ ใหม่ ที่ ป ระตู จึ ง จั บ ปู
โดยใช้สวิงด้ามยาว
2) จับโดยใช้ถุงอวนจับในขณะที่เปิดน้ำออกจากบ่อ
3) จับโดยใช้ตะขอเกี่ยวปูในรูบริเวณคันบ่อ
4) จับโดยวิดแห้งทั้งบ่อแล้วใช้คราดและสวิงจับปู
5) คัดแยกปูไข่-เนื้อและขนาดปูเพื่อจำหน่าย สำหรับปูที่ยังไม่ได้คุณภาพให้ปล่อยลงเลี้ยงต่อไป

การตลาด

สำหรั บ ปู ท ะเล ผู้ บ ริ โ ภคยั ง มี ค วามต้ อ งการสู ง ตลอดทั้ ง ปี ทั้ ง ตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่ า งประเทศ โดยปู เ นื้ อ ขนาด 300-400 กรั ม ต่ อ ตั ว ราคาประมาณ 250-300 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม
และขนาด 400-500 กรัมต่อตัว ราคาประมาณ 300-350 บาทต่อกิโลกรัม
แหล่งข้อมูล: กรมประมง
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การเลี้ยงปลาแรด
ปลาแรด เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ของไทยชนิดหนึ่ง พบมีน้ำหนัก 6-7 กิโลกรัม มีความยาวถึง
65 เซนติ เ มตร เป็ น ปลาจำพวกเดี ย วกั บ ปลากระดี่ ปลาสลิ ด แต่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ปลาแรดมี เ นื้ อ นุ่ ม
สีเหลืองอ่อน และรสชาติดี จึงได้รับความนิยมจากประชาชนผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะ
สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด ทั้งยังนิยมนำไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วย

การเพาะและขยายพันธุ์

1. การคั ด เลื อ กพ่ อ แม่ พั น ธุ์ ปกติ ป ลาแรดเพศผู้ แ ละเพศเมี ย มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น มาก
จะจำแนกความแตกต่างได้ชัดก็ต่อเมื่อมีขนาดสมบูรณ์พันธุ์ โดยสังเกตจากลักษณะภายนอกของตัวปลา คือ
ตัวผู้สังเกตได้ที่โคนครีบหูจะมีสีขาวและมีนอ (Tuvercle) ที่หัวโหนกสูงขึ้นจะเห็นได้ชัด ตัวเมียที่โคนครีบหู
มีสีดำอย่างเห็นได้ชัด ถ้าแม่ปลาตัวเมียพร้อมวางไข่สังเกตได้ว่าท้องอูมเป่ง ปลาแรดที่มีอายุเท่ากันตัวผู้จะ
ตัวโตกว่า ปลาแรดตัวเมียเริ่มมีไข่เมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป หรือมีน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 2 กิโลกรัม มีไข่ประมาณ
2,000–4,000 ฟอง แม่ ป ลาตั ว หนึ่ ง สามารถไข่ ไ ด้ 2-3 ครั้ ง ต่ อ ปี อั ต ราส่ ว นการปล่ อ ยพ่ อ แม่ ป ลา
เพื่อผสมพันธุ์ ใช้อตั ราส่วนเพศผู้ 2 ตัวต่อเพศเมีย 1 ตัว (2:1) โดยปล่อยปลา 1 ตัวต่อพืน้ ที่ 3-5 ตารางเมตร
2. การเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ ปกติปลาแรดมีปริมาณไข่มากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนสิงหาคม
เกษตรกรจึงควรขุนพ่อ-แม่พันธุ์ปลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยใช้อาหารเม็ดลอยน้ำโปรตีนสูง
หรืออาหารปลาดุกที่มีโปรตีน 25-30 เปอร์เซ็นต์ ให้ปริมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักปลาในบ่อ และควร
เสริมด้วยอาหารสมทบประเภทพืช เช่น จอก สาหร่าย แหน กล้วยน้ำว้าสุก ผักต่างๆ เป็นต้น
3. การเตรียมบ่อเพาะพันธุ์ บ่อเพาะพันธุ์ควรเป็นบ่อดินหรือบ่อ คสล. โดยบ่อดินควรมีขนาด
0.5-1.0 ไร่ ส่วนบ่อ คสล. ควรมีขนาด 50 ตารางเมตร เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการดูแลการวางไข่
และการรวบรวมไข่ปลามาอนุบาล ภายในบ่อใส่ผกั บุง้ หรือวัชพืชน้ำ เพือ่ ให้ปลานำไปใช้ในการสร้างรังหรือจะ
ใช้วัสดุอื่นเพื่อเป็นที่สังเกตในการสร้างรังของปลา เช่น เศษเชือกฟางสีต่างๆ วัชพืชน้ำหรือวัสดุที่ใส่เพื่อให้
ปลาสร้างรังนัน้ ควรวางกระจายเป็นจุดๆ ทัว่ บ่อเพาะพันธุ์ เนือ่ งจากพ่อแม่ปลาจะสร้างอาณาเขตในการดูแลรัง
ของมัน หรืออาจใช้คอกที่สร้างขึ้นบริเวณตลิ่งที่เป็นคุ้งน้ำลำน้ำที่กระแสน้ำไม่แรงนักเป็นที่เพาะปลาแรดได้
เช่นเดียวกับการเพาะในบ่อ
4. การสั ง เกตการวางไข่ ข องปลาแรด หลั ง จากปล่ อ ยพ่ อ แม่ พั น ธุ์ ป ลาแรดลงในบ่ อ
เพาะพั น ธุ์ แ ล้ ว ให้ สั ง เกตการวางไข่ ข องปลาแรดทุ ก วั น โดยปลาแรดจะใช้ พื ช จำพวกรากผั ก บุ้ ง กิ่ ง ไม้
รากหญ้า หญ้าแห้ง และวัสดุอนื่ ๆ ทีม่ ใี นบ่อนำมาสร้างรัง รังปลาแรดมีลกั ษณะคล้ายรังนกลักษณะกลม และมี
ฝาปิดรัง ขนาดรังทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 1 ฟุต โดยปลาแรดใช้เวลาในการสร้างรังประมาณ 3-5 วัน
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แม่ปลาจึงวางไข่ หากต้องการทราบว่าแม่ปลาวางไข่แล้วหรือยัง ให้สังเกตได้จากคราบไขมันที่ลอยบนผิวน้ำ
เหนือรังที่แม่ปลาทำไว้ ถ้าพบว่ามีคราบไขมันบนผิวน้ำที่มีรังไข่ปลาแรดอยู่ หรือเมื่อจับดูที่รังแล้วพบว่า
รั ง ปิ ด หรื อ เมื่ อ เห็ น แม่ ป ลามาคอยเฝ้ า ดู แ ลรั ง และฮุ บ น้ ำ โบกหางอยู่ ใ กล้ ๆ รั ง แสดงว่ า ปลาวางไข่ แ ล้ ว
จากนั้นตักรังไข่ขึ้นมา คัดเลือกเฉพาะไข่ที่ดี (ไข่ที่มีลักษณะสีเหลืองวาว) ไปพักในบ่อซีเมนต์หรือตู้กระจก
เพื่อดำเนินการฟักไข่ต่อไป
5. การฟกไข่ ไข่ปลาแรดเป็นประเภทไข่ลอย (มีลกั ษณะกลมสีเหลืองอ่อน มีไขมันมาก กลิน่ คาวจัด
ไม่มีเมือกเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร) เมื่อแม่ปลาแรดวางไข่แล้ว ให้นำรังไข่ขึ้นมา
แล้ ว ตั ก เฉพาะไข่ ดี แ ละควรช้ อ นคราบไขมั น ออก มิ ฉ ะนั้ น แล้ ว จะทำให้ น้ ำ เสี ย และลู ก ปลาที่ ฟั ก ออกมา
ติดเชื้อโรคได้ง่าย ต่อจากนั้นรวบรวมไข่ที่ดีใส่ถังกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ระดับน้ำประมาณ
30-50 เซนติเมตร ให้เครือ่ งเป่าอากาศเบาๆ เพือ่ เพิม่ ออกซิเจนและใส่พชื น้ำ เช่น ผักบุง้ เพือ่ ช่วยในการดูดซับ
ไขมันและให้ลูกปลาได้ยึดเกาะ จะฟักไข่ในบ่ออนุบาลหรือฟักไข่ในกระชังผ้าโอลอนแก้ว ซึ่งมีโครงร่าง
สี่เหลี่ยมขนาด 2x1x0.5 เมตร และมี หู เ กี่ ย วหรื อ โครงเหล็ ก ถ่ ว งที่ พื้ น เพื่ อ ให้ ก ระชั ง ตึ ง คงรู ป อยู่ ไ ด้
ในระหว่างการฟักควรเพิ่มอากาศหรือน้ำลงในกระชังเพื่อให้ไขมันที่ติดมากับไข่ออกให้มากที่สุด
ไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนภายใน 18-36 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส เมื่อออกจากไข่
ใหม่ๆ ตัวอ่อนจะลอยหงายท้องอยู่และรวมอยู่กันเป็นกลุ่มบริเวณพืชน้ำหรือรากผักบุ้ง
6. การอนุบาลลูกปลาแรด แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
6.1 ระยะ 1-5 วัน หลังจากเก็บไข่ออกจากรังและฟักออกเป็นตัวแล้ว ช่วงนี้ยังไม่ต้อง
ให้อาหารเนือ่ งจากลูกปลาจะมีอาหารทีต่ ดิ ตัวมาเรียกว่า “ถุงไข่แดง” ซึง่ ติดอยูต่ รงบริเวณท้องลูกปลาวัยอ่อน
ลูกปลาวัยอ่อนในระยะนี้จะไม่ค่อยว่ายน้ำ และจะชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ
6.2 ระยะ 6-15 วัน ลูกปลาจะเริม่ มีสเี ข้มขึน้ ระยะนีเ้ รียกว่า “ระยะถุงไข่แดงยุบ” ในช่วงนี้
จะเริ่มให้ไรแดงเป็นอาหาร โดยให้วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ลูกปลาจะเริ่มแตกกลุ่มอยู่กระจายทั่วไป
ในบ่ออนุบาล
6.3 ระยะ 16-50 วัน ระยะนีจ้ ะย้ายลูกปลาไปอนุบาลในบ่อดิน อัตราปล่อย 100,000 ตัวต่อไร่
หรือประมาณ 60-65 ตัวต่อตารางเมตร บ่ออนุบาลควรมีขนาด 400-800 ตารางเมตร ส่วนการอนุบาลใน
บ่อซีเมนต์ ควรให้อัตราส่วน 5 ตัวต่อตารางเมตร ในช่วง 10 วันแรกที่ลงบ่อดิน ยังคงให้ไรแดงเป็นอาหารอยู่
และเริ่ ม ให้ ร ำผสมปลาป่ น ในอั ต ราส่ ว น 1:3 ผสมน้ ำ สาดให้ ทั่ ว บ่ อ เมื่ อ ปลามี ข นาดโตขึ้ น
จึงเริ่มเปลี่ยนมาเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำหรืออาหารต้ม วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ำหนักปลาในบ่ออนุบาล จนกระทั่งลูกปลามีขนาดความยาว 2-3 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสม
สำหรับการเลี้ยงในบ่อดินให้เติบโตได้ขนาดตลาดต้องการ หรืออนุบาลจนกระทั่งมีขนาดความยาว 3 นิ้ว
(5-7 เซนติเมตร) เพื่อนำไปเลี้ยงในกระชังต่อไป

การเลี้ยงปลาแรด

ปลาแรดมีอวัยวะช่วยในการหายใจ ทำให้สามารถอยู่ในน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนน้อยและทนทาน
ต่อโรคได้ดี ทนอุณหภูมิต่ำถึง 15 องศาเซลเซียส เจริญเติบโตได้ดีในน้ำจืดและน้ำกร่อย นอกจากนี้ปลาแรด
ยังเป็นปลาที่กินอาหารได้ง่าย จึงได้รับความสนใจจากประชาชนที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพ สถานที่ใช้เลี้ยงปลาแรด
มี 2 ลักษณะ คือ เลี้ยงในบ่อดินและเลี้ยงในกระชัง
1. การเลี้ยงปลาแรดในบ่อดิน : บ่อที่ใช้เลี้ยงปลาแรด ควรเตรียมบ่อโดยการระบายน้ำออก
จากบ่อให้หมด ตากบ่อให้แห้งเป็นเวลา 3-7 วัน จากนั้นหว่านปูนขาว 60-120 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อฆ่าเชื้อโรค
และกำจัดปลาที่ไม่ต้องการ ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 200-500 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วแต่พื้นที่หรือลักษณะของดิน
ใช้วิธีทยอยใส่โดยให้สังเกตจากสีน้ำในบ่อถ้าสีจางลง ให้ใส่ปุ๋ยเสริมลงไปเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
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อั ต ราการปล่ อ ยเลี้ ย ง อั ต ราการปล่ อ ย
ปลาแรดในบ่อเลีย้ งขึน้ อยูก่ บั ขนาดของลูกปลา น้ำหนักปลา
ที่ เริ่ ม ปล่ อ ยและขนาดของปลาที่ ต้ อ งการเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิต หากต้องการเลี้ยงเป็นปลาใหญ่ควรปล่อยใน
อั ต รา 1-3 ตั ว ต่ อ ตารางเมตร ใช้ เ วลาเลี้ ย ง 1 ปี
จะได้ปลาน้ำหนักประมาณ 0.8-1 กิโลกรัมต่อตัว
ปลาแรดสามารถเลี้ ย งแบบผสมผสาน
รวมกับปลากินพืชชนิดอื่นๆ เพื่อให้ปลาแรดกินพืชน้ำ
หรือวัชพืชน้ำทีข่ นึ้ ในบ่อ และเป็นการทำความสะอาดบ่อ
ไปด้วย หรือจะเลีย้ งร่วมกับสัตว์อนื่ เช่น เป็ด ไก่ โดยกัน้
รั้วเป็นคอกไว้ไม่ให้เป็ดออกมากินลูกปลาได้ ซึ่งวิธีนี้ผู้เลี้ยงจะสามารถประหยัดต้นทุนค่าอาหารปลาและ
เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การเลีย้ งปลาแรดในกระชัง : ปัจจุบนั การเลีย้ งปลาแรดในกระชัง กำลังได้รบั ความนิยมมากขึน้
เนื่องจากปลาที่ได้จากการเลี้ยงในกระชังจะมีราคาสูงกว่าปลาที่เลี้ยงในบ่อดิน
2.1 รูปแบบกระชัง สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
2.1.1 กระชังประจำที่ ลักษณะของกระชังแบบนี้ ตัวกระชังจะผูกติดกับเสาหลักซึ่ง
ปักไว้กับพื้นดินอย่างมั่นคง กระชังแบบนี้จะไม่สามารถลอยขึ้นลงตามระดับน้ำได้ ดังนั้นแหล่งเลี้ยงควรมี
ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและต่ำสุดแตกต่างกันไม่เกิน 50-60 เซนติเมตร
2.1.2 กระชังลอยน้ำ กระชังแบบนีเ้ หมาะสำหรับการเลีย้ งทีม่ รี ะดับน้ำลึกตัง้ แต่ 3 เมตร
ขึ้นไป ตัวกระชังจะผูกแขวนอยู่กับแพหรือทุ่นลอย ซึ่งลอยขึ้นลงตามระดับน้ำ แพที่ใช้มีหลายลักษณะ
อาทิใช้ไม้ไผ่ผูกเป็นแพลูกบวบและบางพื้นที่นิยมใช้ทุ่นโฟมหรือถังพลาสติกทำเป็นทุ่นพยุงแพ โดยใช้ท่อพีวีซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว หรือจะใช้ท่อเหล็กแปบน้ำ ก็จะเสริมความเข็งแรงได้ดี ซึ่งแยกออกเป็น 2 แบบ

ตลาดและผลตอบแทน

ตลาดในประเทศไทย : ปลาแรดเป็นทีน่ ยิ มบริโภคเพราะเป็นปลาทีม่ เี นือ้ มาก ก้างน้อย รสชาติดี
ประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ทอดกระเทียม ทอดราดพริก นึ่งแบบต่างๆ ต้มยำ แกงหรือลาบ ฯลฯ
ปลาแรดที่ตลาดในเมืองไทยต้องการ คือ มีน้ำหนักตั้งแต่ 7 ขีด ถึง 1 กิโลกรัมต่อตัว
- ราคาปลาแรดที่เลี้ยงในบ่อดิน จะอยู่ที่ประมาณ 40-60 บาทต่อกิโลกรัม
- ราคาปลาแรดที่เลี้ยงในกระชัง จะนิยมขายปลามีชีวิต สำหรับการเลี้ยงในกระชัง น้ำจะ
ถ่ายเทตลอด ปลาจะไม่เหม็นกลิ่นโคลนราคาจึงสูงกว่าปลาที่เลี้ยงในบ่อดิน คือประมาณ 70-100 บาท
ต่อกิโลกรัม
ตลาดต่ า งประเทศ : ปั จ จุ บั น มี เ กษตรกรผู้ เ ลี้ ย งปลาแรดได้ ร วมตั ว กั น เพื่ อ จั ด ส่ ง ปลาแรด
ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยตลาดต่างประเทศนิยมให้แล่เอาเฉพาะเนื้อแช่แข็ง ทั้งนี้ต้องใช้ปลาที่มีขนาด
ตั้ ง แต่ 7 ขี ด ขึ้ น ไป โดยราคาจะอยู่ ที่ ป ระมาณ 150-160 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม โดยทางบริ ษั ท คู่ ค้ า
ต่ า งประเทศจะเป็ น ผู้ ม าดู แ ลและออกค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนส่ ง เอง สำหรั บ ราคาปลามี ชี วิ ต ที่ ส่ ง ไปแถบ
ประเทศมาเลเซีย จะอยู่ที่ประมาณ 250-350 บาทต่อกิโลกรัม
ที่มา : กรมประมง

164

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
กุ้งก้ามกรามมีชื่อท้องถิ่นซึ่งเป็นที่รู้จักต่างกัน เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งนาง กุ้งแห กุ้งใหญ่ กุ้งหลวง
กุ้งแม่น้ำ และกุ้งก้ามเกลี้ยง พบกุ้งชนิดนี้ทั่วไปในแหล่งน้ำจืดที่มีทางติดต่อกับทะเล และแหล่งน้ำกร่อย
ในบริเวณปากแม่น้ำลำคลองในทุกภูมิภาคของไทย แต่ในปัจจุบันกุ้งก้ามกรามตามแหล่งน้ำธรรมชาติ
มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เนื่องจากหลายสาเหตุคือ การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำทำให้กุ้งไม่สามารถอพยพ
ไปวางไข่ในบริเวณปากแม่น้ำได้ การทำการประมงมากเกินกำลังผลิตของธรรมชาติ ปัญหามลภาวะของ
สิ่งแวดล้อม เช่น การเน่าเสียของแม่น้ำลำคลอง และการทำการประมงอย่างไม่ถูกวิธี เป็นต้น

ขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มีดังนี้

1) คุณภาพดิน ควรเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนสามารถเก็บกักน้ำได้ดี และคันดินไม่พังทลายง่าย
ดินไม่ควรเป็นดินเปรีย้ ว เพราะทำให้สภาพน้ำเป็นกรดไม่เหมาะกับการเลีย้ งกุง้ และอาจส่งผลทำให้กงุ้ ตายได้
2) คุณภาพน้ำ บ่อเลี้ยงกุ้งควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี สะอาด ไม่มีมลภาวะจากโรงงาน
อุตสาหกรรม แหล่งชุมชนและแหล่งเกษตรกรรม น้ำควรมีปริมาณมากเพียงพอตลอดทั้งปี ถ้าเป็นพื้นที่
ที่มีน้ำส่งเข้าบ่อโดยไม่ต้องสูบน้ำ เช่น น้ำจากแม่น้ำลำคลอง คลองชลประทาน ก็จะเป็นการดีเพราะช่วยลด
ค่าใช้จ่าย
3) แหล่งพันธุ์กุ้ง พื้นที่เลี้ยงควรอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างจากแหล่งพันธุ์กุ้ง เพราะจะช่วยให้สะดวก
ในการลำเลียงขนส่ง และการจัดหาพันธุ์ ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ สุขภาพกุง้ เนือ่ งจากกุง้ ทีผ่ า่ นการขนส่งเป็นเวลานาน
มักจะอ่อนแอและมีอัตรารอดต่ำ
4) สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างจำเป็นมากต่อการเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลดี เช่น
ถนน ไฟฟ้า เพื่อสะดวกในการขนส่งอาหาร ผลผลิต การเตรียมอาหาร หรือการเพิ่มออกซิเจนในบ่อ
5) ตลาดแหล่งเลี้ยงกุ้งควรอยู่ไม่ไกลตลาดมากเกินไปเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

รูปแบบของบ่อและการก่อสร้างบ่อเลี้ยง

1) รูปแบบบ่อเลี้ยงกุ้ง ส่วนมากนิยมทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพราะสะดวกในการจัดการและ
จับกุ้ง ถ้าเป็นไปได้ด้านยาวของบ่อควรอยู่ในแนวเดียวกับทิศทางลมเพื่อให้ออกซิเจนละลายน้ำได้ดี
2) ขนาดของบ่อ ปกติจะกว้างประมาณ 25-50 เมตร ส่วนความยาวขึ้นกับขนาดที่ต้องการและ
ลักษณะภูมิประเทศ ขนาดของบ่อที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 1-5 ไร่ต่อบ่อ แต่ถ้ามีพื้นที่น้อย อาจจะใช้บ่อ
เล็กกว่านี้ได้ ส่วนบ่อที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะทำให้ดูแลจัดการลำบาก และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะทำให้เกิด
ความเสียหายมาก การแก้ปัญหาก็ทำได้ยาก พื้นก้นบ่อต้องอัดเรียบแน่น ไม่มีสิ่งกีดขวางในการลากอวน
3) ความลึกของบ่อ ต่ำสุดประมาณ 1 เมตร และลึกสุดไม่เกิน 1.5 เมตร โดยมีความลาดเอียง
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ไปยั ง ประตู ร ะบายน้ ำ ออกเพื่ อ สะดวกในการระบายน้ ำ และจั บ กุ้ ง บ่ อ ที่ ลึ ก เกิ น ไปจะมี ปั ญ หาการขาด
ออกซิเจนในน้ำได้ แต่ถ้าตื้นเกินไปจะทำให้แสงแดดส่องถึงก้นบ่อทำให้เกิดวัชพืชน้ำได้ง่าย และอาจทำให้
อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในรอบวัน คันบ่อจะต้องสูงพอที่จะป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
และมีความลาดชันพอประมาณ ถ้าคันบ่อลาดชันน้อยไปจะทำให้พังได้ง่าย แต่ถ้ามีความลาดชันมากไป
จะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่
4) ทางระบายน้ำเข้าและประตูระบายน้ำออกควรอยู่ตรงข้ามกัน โดยอยู่ตรงส่วนปลายของ
ด้านยาว ประตูระบายน้ำควรมีขนาดใหญ่พอเหมาะกับขนาดของบ่อ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็ว และ
คลองระบายน้ำออกจะต้องอยู่ต่ำกว่าประตูระบายน้ำเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้หมด

การเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ควรระบายน้ำออกจากบ่อให้แห้งเพื่อกำจัดศัตรูกุ้ง ได้แก่ ปลา กบ เขียด เป็นต้น ถ้าไม่สามารถ
ระบายน้ำได้หมดให้ใช้โล่ติ๊นสด 2-4 กิโลกรัม ต่อปริมาณน้ำในบ่อ 100 ลูกบาศก์เมตร โดยนำโล่ติ๊นสดทุบ
ให้ละเอียดแล้วแช่นำ้ ประมาณ 2 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1 ปีบ๊ ทิง้ ไว้ 1 คืน ขยำเอาน้ำสีขาวออกหลายๆ ครัง้ จนหมด
แล้วนำไปสาดให้ทั่วบ่อทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน จากนั้นหว่านปูนขาวขณะดินยังเปียก กรณีที่บ่อมีเลนมาก
ควรพลิกดินก่อนหว่าน ปูนขาวและตากบ่อ การตากบ่อจะช่วยให้ของเสียพวกสารอินทรีย์ที่หมักหมมอยู่ที่
พื้นสลายตัวไป นอกจากนี้ความร้อนจากแสงแดดและปูนขาวยังช่วยกำจัดเชื้อโรค ปรสิต รวมทั้งศัตรูกุ้งด้วย
สำหรับบริเวณที่ดินมีสภาพเป็นกรดหรือที่เรียกว่าดินเปรี้ยว เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเป็น
บ่อเลี้ยงกุ้งควรใช้ปูนขาวให้มากขึ้น ปริมาณปูนขาวที่ใช้ขึ้นอยู่กับว่าดินเป็นกรดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งต้อง
ทำการวิเคราะห์ความต้องการปูนขาวของดิน โดยให้หน่วยงานราชการที่บริการการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของดิน เช่น สถานีพัฒนาที่ดินช่วยวิเคราะห์ความเป็นกรดของดิน แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นบ่อขุดใหม่และ
ดินไม่เป็นกรดมากอัตราการใส่ปูนขาวอยู่ประมาณ 160-200 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วตากบ่อทิ้งไว้ 2-4 สัปดาห์
แต่ถ้าดินมีความเป็นกรดมากอาจต้องใช้ปูนขาวสูงถึง 800 กิโลกรัมต่อไร่

การเตรียมน้ำสำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

หลังจากตากบ่อและใส่ปูนขาวประมาณ 2-4 สัปดาห์ จึงเปิดน้ำลงบ่อโดยกรองด้วยอวนไนลอน
หรือตะแกรงตาถี่ เพื่อป้องกันศัตรูกุ้งที่ปนมากับน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่และตัวอ่อนของปลาและกบ

การเลือกพันธ์กุ้งก้ามกราม

พั น ธุ์ กุ้ ง ก้ า มกรามที่ ดี ค วรมี ก ารว่ า ยปราดเปรี ย ว แข็ ง แรง ลำตั ว ใสและเป็ น กุ้ ง ที่ ค ว่ ำ มาแล้ ว
1 สัปดาห์ขึ้นไป (อายุประมาณ 25-30 วันขึ้นไป) และได้รับการปรับสภาพให้อยู่ในน้ำจืดไม่น้อยกว่า
1-2 วัน (ถ้าปล่อยกุ้งที่เพิ่งคว่ำ สองสามวันมักมีอัตรารอดต่ำ)

วิธีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

วิธีที่1 นำลูกกุ้งที่คว่ำแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ และได้รับการปรับสภาพให้อยู่ในน้ำจืดอย่างน้อย
1-2 วัน ไปอนุบาลในบ่อดินโดยใช้อัตราปล่อยประมาณ 80,000-160,000 ตัวต่อไร่ อนุบาลนานประมาณ
2-3 เดือน จึงได้กงุ้ ขนาด 2-5 กรัมต่อตัว (โดยปกติการอนุบาลในระยะนีจ้ ะมีการรอดประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์)
หลังจากนัน้ จึงย้ายไปเลีย้ งในบ่อเลีย้ งกุง้ โต โดยปล่อยในอัตรา 20,000-30,000 ตัวต่อไร่ หลังจากเลี้ยงในบ่ออีก
ประมาณ 4 เดื อ น ก็ ท ยอยจั บ กุ้ ง บางส่ ว นที่ โ ตได้ ข นาดขายเดื อ นละครั้ ง และจั บ หมดทั้ ง บ่ อ เมื่ อ เลี้ ย ง
6-10 เดือนขึน้ ไป วิธนี มี้ ขี อ้ ดี คือ อัตรารอดจะสูงไม่ตำ่ กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เนือ่ งจากลูกกุง้ ทีผ่ า่ นอนุบาลมาแล้วจะ
แข็งแรงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงได้ดี แต่ข้อเสีย คือ ต้องใช้แรงงานในการเคลื่อนย้ายกุ้ง
จากบ่ออนุบาลไปลงบ่อเลี้ยง
วิธีที่2 นำลูกกุ้งที่คว่ำแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ และได้รับการปรับสภาพให้อยู่ในบ่อน้ำจืดอย่างน้อย
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1-2 วัน ปล่อยลงบ่อเลี้ยงโดยตรงในอัตราประมาณ 40,000-60,000 ตัวต่อไร่ หลังจากนั้นประมาณ
6-10 เดือนขึ้นไป จึงทยอยจับกุ้งที่โตได้ขนาดขายและทยอยจับเดือนละครั้ง จนเห็นว่ามีกุ้งเหลือน้อยจึงจับ
หมดบ่อ วิธนี มี้ ขี อ้ ดีคอื ไม่ตอ้ งใช้แรงงานในการเคลือ่ นย้ายกุง้ แต่ขอ้ เสียคือ ลูกกุง้ ทีผ่ า่ นการขนส่งเป็นเวลานาน
บางส่วนอาจจะอ่อนแอและตายในขณะขนส่งหรือหลังจากปล่อยลงบ่อได้ไม่นาน เนื่องจากไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในบ่อได้ ทำให้มีอัตรารอดไม่แน่นอน และอาจมีผลเสียต่อการคำนวณปริมาณ
อาหารที่จะให้ แต่ถ้ามีการขนส่งที่ดีและลูกกุ้งแข็งแรง การเลี้ยงวิธีนี้โดยปกติจะมีอัตรารอดประมาณ
50-60 เปอร์เซ็นต์

อาหารและการให้อาหาร

ลูกกุ้งที่ปล่อยลงบ่อ ในระยะแรกสามารถใช้อาหารธรรมชาติที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยในขณะเตรียมบ่อ
ได้ แต่ถ้าปล่อยกุ้งเป็นจำนวนมากอาหารธรรมชาติอาจไม่เพียงพอ จึงต้องให้อาหารสมทบ อาหารที่ใช้เลี้ยง
กุ้งก้ามกรามต้องใช้ชนิดเม็ดจมน้ำโดยมีโปรตีน 30-40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจเตรียมเองหรือหาซื้ออาหาร
สำเร็จรูปสำหรับกุ้งก้ามกรามที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดก็ได้ หากเป็นอาหารที่เตรียมเองควรทำให้อาหาร
คงสภาพอยูใ่ นน้ำได้นานไม่ตำ่ กว่า 4 ชัว่ โมง เนือ่ งจากกุง้ กินอาหารโดยการกัดแทะ ถ้าอาหารละลายน้ำได้งา่ ย
จะทำให้กุ้งได้รับอาหารไม่เต็มที่
การให้อาหารโดยปกติให้วนั ละ 2 ครัง้ โดยแบ่งให้มอื้ เช้าเป็นส่วนน้อย (ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์) และให้
มื้อเย็นเป็นส่วนใหญ่ (ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์)

ระยะเวลาเลี้ยงและการจับ

ระยะเวลาเลี้ยงกุ้งขึ้นอยู่กับขนาดที่ตลาดต้องการ โดยทั่วไปหลังจากเลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้ประมาณ
4-6 เดือน ก็เริ่มคัดขนาดและจับกุ้งบางส่วนขายได้แล้วและทยอยจับเดือนละครั้ง และจับทั้งหมดเมื่อเห็นว่า
กุ้งเหลือน้อย (รวมระยะเวลาการเลี้ยงทั้งหมดประมาณ 8-12 เดือน)

การจำหน่ายผลผลิตและแนวโน้มราคาในอนาคต

กุ้งก้ามกรามที่ขายตามท้องตลาด ส่วนใหญ่ได้มาจากการเลี้ยงในภาคกลาง เนื่องจากความต้องการ
ของผู้ บ ริ โ ภคในท้ อ งถิ่ น และจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งมี ม ากขึ้ น ประกอบกั บ กุ้ ง ก้ า มกรามจากแหล่ ง ธรรมชาติ
มีปริมาณน้อย ทำให้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นโดยราคากุ้งขึ้นอยู่กับขนาด ส่วนกุ้งที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ถึงแม้จะมีน้อยแต่มีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่ากุ้งที่เลี้ยงในบ่อ (อาจมีราคาสูง 400-500 บาท
ต่อกิโลกรัม) แต่ในปัจจุบันกรมประมงได้นำพันธุ์กุ้งก้ามกรามไปปล่อยแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อทดแทน
กุ้งธรรมชาติซึ่งอาจช่วยให้ผลผลิตกุ้งในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
แหล่งที่มา : กรมประมง
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การเลี้ยงปลาบู่
ปลาบู่ หรือบู่ทราย บู่จาก บู่ทอง บู่เอื้อย บู่สิงโต ปลาบู่เป็นปลาที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจ
ชนิดหนึง่ ซึง่ ผลผลิตส่วนใหญ่ถกู ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ ในอดีต
การเลี้ยงปลาบู่ทรายนิยมเลี้ยงกันมากในกระชังแถบลุ่มแม่น้ำและลำน้ำสาขา บริเวณภาคกลางตั้งแต่จังหวัด
นครสวรรค์ อุทัยธานี จนถึงจังหวัดปทุมธานี โดยจังหวัดนครสวรรค์เป็นแหล่งส่งออกที่ใหญ่ที่สุด

รูปแบบการเลี้ยง

1. การเลี้ ย งในบ่ อ ดิ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเลี้ ย งร่ ว มกั บ ปลาชนิ ด อื่ น เช่ น เลี้ ย งรวมกั บ ปลานิ ล
เพือ่ ไว้ควบคุมจำนวนประชากรของลูกปลานิลไม่ให้หนาแน่นเกินไปเช่นเดียวกับปลาช่อน นอกจากนีย้ งั มีการเลีย้ งร่วม
กับปลาชนิดอื่นใต้เล้าไก่ หรือเล้าสุกร โดยอัตราส่วนการปล่อยปลาบู่ต่ำซึ่งขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงจะหาซื้อพันธุ์ได้
จำนวนมากน้อยเท่าใด เมื่อเลี้ยงปลามีน้ำหนัก 400-500 กรัมขึ้นไป จึงจับจำหน่ายแล้วหาพันธุ์ปลา
มาปล่อยชดเชย อาหารทีใ่ ห้เป็นพวกปลาเป็ดบดปัน้ เป็นก้อนๆใส่ลงในเรือแจวให้อาหารเป็นจุดๆรอบบ่อ จุดที่
ให้อาหารมีกระบะไม้ปักอยู่เหนือก้นบ่อเล็กน้อย ในช่วงตอนเย็นปริมาณอาหารที่ให้ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
ของน้ำหนักปลา ใช้เวลาเลี้ยง 8-12 เดือนจึงจับจำหน่าย น้ำหนักปลาที่นิยมรับซื้อตั้งแต่ 400-800 กรัม
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
2. การเลี้ยงในกระชัง ปลาบู่เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงในกระชัง เนื่องจากสามารถเลี้ยง
ได้หนาแน่นในที่แคบได้ และเป็นปลากินเนื้อจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารธรรมชาติมากนัก ถึงแม้ว่าปลาบู่
มีนิสัยชอบอยู่นิ่งเป็นส่วนใหญ่ แต่ชอบที่ที่มีน้ำไหลผ่านโดยเฉพาะน้ำที่มีความขุ่นยิ่งดีเพราะปลาบู่ตกใจง่าย
เมื่อเลี้ยงในน้ำใสโดยสถานที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาบู่ในกระชัง คือ
- คุณสมบัติของน้ำดีและมีปริมาณเพียงพอตลอดปี
- ใกล้แหล่งน้ำ แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และอาหารปลาสามารถหาได้ง่ายและราคาถูก
- การคมนาคมสะดวกต่อการลำเลียงพันธุ์ปลาและอาหารปลา
- ไม่อยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีสำหรับการเกษตรมาก
เพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษที่ปนเปื้อนมากับน้ำ
- น้ำมีความขุน่ พอสมควรเพราะปลาบูช่ อบทีม่ ดื ช่วยให้ปลากินอาหารได้ดแี ละไม่ตกใจง่าย
- ความลึกของน้ำไม่ควรต่ำกว่า 2 เมตร
- มีกระแสน้ำที่ไหลแรงพอสมควร
- ปลอดภัยจากการถูกลักขโมย
- ปราศจากศัตรูและภัยธรรมชาติ
- ไม่กีดขวางการสัญจรทางน้ำและไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง

168

ผลผลิต

ผลผลิตการเลี้ยงปลาบู่ในกระชังไม้ไผ่ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร อัตราการปล่อยปลา 915 ตัว
น้ำหนักเฉลี่ย 224 กรัม ใช้เวลาเลี้ยง 5.3 เดือน ได้น้ำหนักเฉลี่ย 435 กรัม ส่วนกระชังไม้จริงขนาด
15 ลูกบาศก์เมตร อัตราการปล่อยอาหาร 1,500 ตัว น้ำหนักเฉลี่ย 184 กรัม ใช้เวลาเลี้ยง 8.5 เดือน
ได้น้ำหนักเฉลี่ย 422 กรัม การเลี้ยงปลาบู่ถ้ามีการเอาใจใส่การเลี้ยง มีประสบการณ์ความชำนาญและ
สภาพแวดล้อมดี ปลาไม่เป็นโรคก็จะให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูง ขายได้ราคาแพง และมีกำไรสูง

ต้นทุนการผลิต

ราคาพันธุ์ปลาบู่ที่เกษตรกรซื้อมาเลี้ยงในกระชัง ราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ 30-160 บาท ขึ้นอยู่
กับขนาด ส่วนราคาปลาบู่เพื่อบริโภคมีราคาตั้งแต่ 500-700 บาทต่อกิโลกรัม

แนวโน้มตลาด

1) ราคา ผลตอบแทน
ปัจจุบันปลาบู่นับวันมีราคาแพง เนื่องจากพันธุ์ปลาที่นำไปเลี้ยงหายาก และสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนไป แต่ความนิยมบริโภคปลาบู่มีปริมาณสูงขึ้น โดยส่งเป็นสินค้าออกไปยังต่างประเทศซึ่งผู้บริโภค
เชือ่ ว่ามีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง ทำให้รา่ งกายแข็งแรงและเพิม่ พลัง ในสมัยก่อนนัน้ มีการเลีย้ งปลาบูใ่ นกระชังมาก
ต่อมาการเลี้ยงปลาบู่ประสบปัญหาปลาเป็นโรคและตายมาก จำนวนผู้เลี้ยงและผลผลิตลดลง ราคาปลาบู่
จึงสูงขึ้นตามกลไกตลาด
2) การลำเลียงขนส่ง
การลำเลียงโดยใช้ถุงพลาสติกอัดออกซิเจนเหมาะสำหรับใช้ลำเลียงลูกปลาบู่ขนาดเล็ก 1-2 นิ้ว
และปลาบู่ขนาด 50-250 กรัม วิธีนี้เป็นการลำเลียงที่เหมาะสมที่สุด ไม่ทำให้ปลาบอบช้ำ ปกติใช้ถุงพลาสติก
ขนาด 20X30 เซนติเมตร ถุงปลาแต่ละถุงสามารถบรรจุลกู ปลาขนาด 1-2 นิว้ จำนวน 500-700 ตัว เมื่อใส่พันธุ์ปลา
แล้วอัดด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์รัดปากถุง สำหรับพันธุ์ปลาที่จับได้จากธรรมชาติควรบรรจุถุงละ 5-20 ตัว
แล้วแต่ขนาดพันธุ์ปลา ปริมาณน้ำในถุงพลาสติกลำเลียงไม่ควรใส่มากนัก เนื่องจากปลาบู่มีนิสัยไม่ค่อย
เคลือ่ นไหวเหมือนปลาชนิดอืน่ การใส่นำ้ มากทำให้มวลน้ำในถุงมีการโยนตัวไปมามาก ทำให้ปลาถูกกระแทก
ไปมาบอบช้ำมากขึ้นไป
แหล่งที่มา : กรมประมง
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การเลี้ยงปลาหมอไทย
ปลาหมอเป็ น ปลาน้ ำ จื ด พื้ น บ้ า นของไทยที่ มี ค วามสำคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ป ระชาชน
ทุกระดับชนชั้นของสังคมไทยนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย
ทัง้ แกง ต้ม ทอด ย่าง หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ อีกทัง้ เป็นปลาทีม่ คี วามทนทาน ทรหด อดทนสูง เพราะ
มีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ จึงอาศัยอยู่ได้ในบริเวณที่มีน้ำน้อยๆ หรือที่น้ำชุ่มชื้นได้เป็นเวลานาน อย่างไร
ก็ตาม ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ

การเลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน

1) การเตรียมบ่อ
ขนาดบ่อที่ใช้เลี้ยงปลาหมอส่วนใหญ่ขนาดไม่ใหญ่นัก พื้นที่ประมาณ 1-3 งาน หรือบางแห่งนิยม
เลีย้ งในบ่อขนาด 3-4 ไร่ ความลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตร บ่อเก่าต้องสูบน้ำให้แห้ง กำจัดศัตรูปลาโดยเฉพาะ
ปลากินเนื้อ วัชพืชและพันธุ์ไม้น้ำออกให้หมด หว่านปูนขาวประมาณ 150-200 กิโลกรัมต่อไร่ ตากบ่อ
ให้แห้งเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและศัตรูปลา กรณีบ่อใหม่หว่านปูนขาวปริมาณ
100 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรก็ตามปลาหมอไทยไม่ชอบน้ำที่เป็นด่างหรือกระด้างสูง หรือมี pH สูง ซึ่ง pH
ของน้ำควรอยู่ในช่วง 6.5-8.5 ใช้อวนไนลอนสีฟ้ากั้นรอบบ่อให้สูงประมาณ 90 เซนติเมตร เพื่อป้องกัน
ปลาหลบหนี
สูบน้ำลงบ่อก่อนปล่อยลูกปลาประมาณ 60-100 เซนติเมตร กรองน้ำด้วยอวนมุ้งตาถี่หรืออาจ
ฆ่าเชือ้ ในน้ำด้วยคลอรีนผง 3 ส่วน หรือ 3 กรัมต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร และทำสีนำ้ สร้างห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ
จึงปล่อยลูกปลา หลังจากนัน้ ค่อยๆ เติมน้ำเข้าบ่อเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ จนมีระดับน้ำ 1.5 เมตร และควบคุม
ระดับน้ำที่ระดับนี้ตลอดไป
2) การเลือกลูกพันธุ์ปลา
ขนาดลูกปลาหมอทีเ่ หมาะสมในการปล่อยเลีย้ งบ่อดินมี 2 ขนาดคือ ลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร หรือ
เรียกว่า “ใบมะขาม” ซึ่งมีอายุ 25-30 วัน และขนาด 2-3 นิ้ว ซึ่งเป็นลูกปลาอายุ 60-75 วัน เกษตรกรที่ไม่มี
ความชำนาญอาจเลือกลูกปลาขนาด 2-3 นิ้ว ซึ่งราคาเฉลี่ยตัวละ 0.60-1.00 บาทต่อตัว จะจัดการดูแลง่าย
และมีอัตรารอดสูง ส่วนลูกปลาขนาดใบมะขามเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ลำเลียงสะดวก
ราคาถูก เฉลี่ย 0.30-0.50 บาทต่อตัว หากจัดการบ่อเลี้ยงที่ดีก็สามารถทำให้อัตรารอดและผลผลิตสูง
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3) อัตราปล่อยลูกปลาลงเลี้ยง
โดยทัว่ ไป เกษตรกรนิยมลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร อัตราปล่อย 30-50 ตัวต่อตารางเมตร หรือ
50,000-80,000 ตัวต่อไร่ หากใช้วิธีปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาให้ผสมพันธุ์วางไข่ อนุบาลและเลี้ยงในบ่อเดียวกัน
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยใช้อัตราพ่อแม่พันธุ์ปลา 40-60 คู่ต่อไร่ จะได้ลูกปลาขนาดใบมะขามประมาณ
80,000-150,000 ตัว ต่อไร่ ทั้งนี้ความหนาแน่นในการเลี้ยงนี้ขึ้นอยู่กับสมรรถนะการจัดการฟาร์ม และ
งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกรแต่ละรายเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม
หากมีเป้าหมายต้องการปลาขนาดใหญ่ตอ้ งปล่อยลูกปลาในความหนาแน่นต่ำลงมาประมาณ 20 ตัวต่อตารางเมตร
หรือ 32,000 ตัวต่อไร่
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยพันธุ์ลูกปลาคือ ช่วงเวลาเช้าหรือเย็นและควรปรับอุณหภูมิของ
น้ำในถุงให้ใกล้เคียงกับน้ำในบ่อก่อน โดยนำถุงลูกปลาแช่นำ้ ในบ่อเป็นเวลาประมาณ 10-15 นาที เพือ่ ป้องกัน
ลูกปลาช็อค แล้วเปิดปากถุงค่อยๆ เอาน้ำในบ่อใส่ถุงเพื่อให้ลูกปลาปรับตัวให้เข้ากับน้ำใหม่ได้
4) อาหารและการให้อาหาร
การเลี้ยงปลาหมอแบบยังชีพหรือแบบหัวไร่ปลายนาไม่ว่าในบ่อปลาหลังบ้าน ร่องสวน คันคูน้ำ
มุมบ่อในนาข้าว นอกจากอาหารตามธรรมชาติแล้ว เกษตรกรนิยมให้อาหารสมทบจำพวกเศษอาหารจาก
ครัวเรือน รำละเอียด ปลาสดสับ ปลวก และการใช้ไฟล่อแมลงกลางคืนตลอดจนอาหารสำเร็จรูปบางส่วน
ส่วนการเลี้ยงปลาหมอแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์นั้น เน้นการปล่อยเลี้ยงแบบหนาแน่นสูงมาก ปลาหมอนั้นเป็น
ปลากินเนือ้ ในช่วงแรกจากลูกปลาขนาดใบมะขามเป็นปลารุน่ (อายุ 1-2 เดือน) ต้องการอาหารทีเ่ ป็นโปรตีนสูงมาก
หลังจากนั้นเมื่ออายุ 2-3 เดือน ต้องการอาหารระดับโปรตีนต่ำ ซึ่งการให้ต้องเดินหว่านอาหารให้รอบบ่อ
ระยะเวลาเลี้ยงและวิธีการจับปลาจำหน่าย
ระยะเวลาเลี้ยงขึ้นอยู่กับขนาดปลาที่ตลาดต้องการ สภาวะสิ่งแวดล้อมภายในบ่อและสุขภาพปลา
ทั่วไปใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 90-120 วัน การจำหน่ายผู้เลี้ยงกับแพปลา (พ่อค้าขายส่ง) มักตกลงราคาขาย
เหมาบ่อ โดยทอดแหสุ่มตัวอย่างปลาแล้วตีราคา ส่วนการจับปลานั้นจะต้องสูบน้ำออกจากบ่อให้เหลือน้อย
แล้วจึงตีอวนล้อมจับปลา โดยลากอวนจากขอบบ่อด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งแล้วจึงยกอวนขึ้น ใช้สวิงจับ
ปลาใส่กระชังพักปลาหรือตะกร้าเพื่อคัดขนาดบรรจุปลาในลังไม้ ใช้น้ำสะอาดฉีดพ่นทำความสะอาดตัวปลา
ซึ่งมักติดคราบโคลนและกลิ่นโคลนดินหลายๆ ครั้ง แล้วลำเลียงผลผลิตสู่ตลาดต่อไป

แนวโน้มการเลี้ยงปลาหมอในอนาคต

แม้ปริมาณความต้องการของตลาดมีมาก โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดตะวันออกกลาง
จีน ไต้หวัน เกาหลีและมาเลเซีย มีความต้องการไม่ต่ำกว่า 100 ตันต่อปี แต่ต้องการปลาขนาดใหญ่
(3-5 ตัวต่อกิโลกรัม) ขณะที่ผลิตไม่เพียงพอหรือไม่แน่นอนที่จะตอบสนองตลาด ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ผลสำรวจด้านการตลาดเบือ้ งต้นพบว่า ส่วนเหลือ่ มการตลาดระหว่างผูเ้ ลีย้ ง พ่อค้าส่ง พ่อค้าขายปลีก และ
ผู้บริโภคมีส่วนต่างสูงมาก ขณะที่ระดับราคาจำหน่ายปลา ณ ปากบ่อค่อนข้างคงที่ แต่ราคาขายปลีก
สู่ผู้บริโภคเคลื่อนไหวมาก ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงรับความเสี่ยงสูง ทั้งด้านต้นทุนการผลิต ด้านปริมาณและ
คุณภาพผลผลิต ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมแบบปลามีชีวิต ขณะที่ผลิตภัณฑ์แปรรูปยังจำกัดมาก
ปัญหาเหล่านีต้ อ้ งมีกระบวนการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมระหว่างผูเ้ ลีย้ งปลาเนือ้ โรงเพาะฟัก ผูผ้ ลิตอาหารปลา
ผู้ รั บ จั บ ปลา ผู้ จั ด จำหน่ า ยปลา และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาซึ่ ง คาดว่ า อนาคต
การเลี้ยงปลาหมอจะสดใส
แหล่งที่มา : กรมประมง
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การเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาพื้นเมืองและเป็นปลาที่คนไทยทั่วทุกภาคของประเทศรู้จัก รวมทั้ง
เป็นปลาที่สามารถนำมาเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ได้ง่าย จึงเป็นปลาพื้นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งเสริม
ในการเพาะเลี้ยงชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นปลาที่ได้รับความนิยมในการบริโภคอย่างกว้างขวางในหมู่คนไทย
ทั้งในเมืองและชนบท

การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว

ในการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวควรเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ บ่อขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ควรเป็นบ่อดิน
ขนาดประมาณ 400 ตารางเมตร ถึง 1 ไร่ โดยปล่อยปลาเพศผู้ เพศเมีย แยกบ่อกันในอัตราประมาณ
800 ตัวต่อไร่ ให้ผกั ต่างๆ หรืออาหารผสมในอัตราประมาณร้อยละ 3 ของน้ำหนักตัว การเลีย้ งพ่อแม่ปลาอาจจะ
เริ่มในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน โดยคัดปลาอายุประมาณ 8 เดือนแยกเพศและปล่อยลงบ่อ เมื่ออากาศ
เริ่มอุ่นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ควรตรวจสอบพ่อแม่ปลาถ้าอ้วนเกินไปต้องลดอาหาร หากผอมเกินไปต้องเร่ง
อาหาร ทั้งนี้ควรจะถ่ายน้ำบ่อยๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของไข่และน้ำเชื้อ การเพาะพันธุ์จะเริ่มได้ประมาณ
เดือนมีนาคมถึงกันยายน โดยพ่อแม่พันธุ์จะพร้อมที่สุดในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
1) การคัดพ่อแม่พันธุ์
ปลาเพศเมียที่มีไข่แก่จัดจะมีท้องอูมเป่งและนิ่ม ผนังท้องบาง ช่องเพศและช่องทวารค่อนข้างพอง
และยื่น ส่วนปลาเพศผู้จะไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อมเนื่องจากสร้างน้ำเชื้อได้เกือบตลอดปี
2) การ ีดฮอร์โมน
โดยทั่ ว ไปจะใช้ ต่ อ มใต้ ส มองของปลาจี น หรื อ ปลายี่ ส ก ฉี ด ในอั ต รา 1.5-2 โดส ขึ้ น กั บ
ความต้องการของแม่ปลาฉีดเพียงเข็มเดียว ปลาเพศผูไ้ ม่ตอ้ งฉีดตำแหน่งทีน่ ยิ มฉีด คือ ใต้เกร็ดบริเวณครีบหลัง
เหนื อ เส้ น ข้ า งตั ว หรื อ บริ เวณโคนครี บ หู ในบางพื้ น ที่ นิ ย มใช้ ฮ อร์ โ มนสั ง เคราะห์ LHRN ฉี ด ในอั ต รา
20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ควบคู่กับยาเสริมฤทธิ์ omperi one ในอัตรา 5-10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
จะมีผลให้ปลาวางไข่เช่นเดียวกัน
3) การผสมพันธุ์
1. ปล่อยให้พ่อแม่ปลาผสมพันธุ์กันเอง
หากเลือกวิธีการนี้เมื่อฉีดฮอร์โมนเสร็จ ก็จะปล่อยพ่อแม่ปลาลงในบ่อเพาะรวมกัน โดยใช้
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อัตราส่วนแม่ปลา 1 ตัวต่อปลาเพศผู้ 2 ตัว บ่อเพาะควรมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3 ตารางเมตร ลึกประมาณ
1 เมตร บ่อขนาดดังกล่าวจะปล่อยแม่ปลาได้ปลาประมาณ 3 ตัว เพื่อความสะดวกในการแยกพ่อแม่ปลา
ควรใช้อวนช่องตาห่างปูบอ่ ไว้ชนั้ หนึง่ ก่อน แล้วจึงปล่อยพ่อแม่ปลาลงไป แม่ปลาจะวางไข่หลังการฉีดประมาณ
4-7 ชั่วโมง โดยจะไล่รัดกัดจนน้ำแตกกระจาย เมื่อสังเกตว่าแม่ปลาวางไข่หมดแล้วก็ยกอวนที่ปูไว้ออก
พ่อแม่ปลาจะติดมาโดยไข่ปลาลอดตาอวนลงไปรวมกันในบ่อ จากนัน้ เก็บรวบรวมไข่ปลาไปฟักในกรวยฟัก
2. วิธีการผสมเทียม
หลังฉีดประมาณ 4-5 ชั่วโมง จะสามารถรีดไข่ปลาได้ โดยปลาจะมีอาการกระวนกระวาย
ว่ายน้ำผิดปกติ บางตัวอาจจะขึ้นมาฮุบอากาศบริเวณผิวน้ำ เมื่อพบว่าปลามีอาการดังกล่าวก็ควรตรวจดู
ความพร้อมของแม่ปลา โดยจับปลาหงายท้องขึ้นโดยตัวปลายังอยู่ในน้ำและบีบบริเวณใกล้ช่องเพศเบาๆ
หากพบว่าไข่พุ่งออกมาอย่างง่ายดายก็นำแม่ปลามารีดไข่ได้ การผสมเทียมใช้วิธีแห้งแบบดัดแปลง โดยใช้ผ้า
ซับตัวปลาให้แห้งแล้วรีดไข่ลงภาชนะที่แห้งสนิทจากนั้นนำปลาตัวผู้มารีดน้ำเชื้อลงผสม ในอัตราส่วนของ
ปลาตัวผู้ 1-2 ตัวต่อไข่ปลา จากแม่ปลา 1 ตัว ใช้ขนไก่คนไข่กับน้ำเชื้อจนเข้ากันดีแล้ว จึงเติมน้ำสะอาด
เล็กน้อยพอท่วมไข่ การคนเล็กน้อยในขัน้ ตอนนีเ้ องเชือ้ ตัวผูก้ จ็ ะเข้าผสมกับไข่ จากนัน้ จึงเติมน้ำจนเต็มภาชนะ
ถ่ายน้ำเป็นระยะๆ เพื่อล้างไข่ให้สะอาด ไข่จะค่อยๆ พองน้ำและขยายขนาดขึ้นจนพองเต็มที่ภายในเวลา
ประมาณ 20 นาที ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวต้องถ่ายน้ำอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่บางส่วนเสียและเมื่อไข่
พองเต็มที่แล้วก็สามารถนำไปฟักในกรวยฟักได้
4) การอนุบาลลูกปลา
บ่อที่ใช้เป็นบ่อดินขนาดประมาณครึ่งไร่-1ไร่ ความลึกประมาณ 1 เมตร ก่อนปล่อยลูกปลาต้อง
เตรียมบ่อให้ดเี พือ่ กำจัดศัตรูและเพิม่ อาหารของลูกปลาในบ่อ การอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาว ระดับน้ำในบ่อ
อนุ บ าลขณะเริ่ ม ปล่ อ ยลู ก ปลาควรอยู่ ใ นระดั บ 30-40 เซนติ เ มตร แล้ ว ค่ อ ยๆ เพิ่ ม ระดั บ สั ป ดาห์ ล ะ
10 เซนติเมตร เพื่อรักษาคุณสมบัติน้ำ ส่วนการใส่ปุ๋ยนั้นหากวางแผนจะอนุบาลด้วยอาหารสมทบเพียง
อย่างเดียวก็ไม่ต้องเติมปุ๋ยในบ่อ
บ่อเลี้ยง ควรเป็นบ่อขนาด 400 ตารางเมตร จนถึงขนาด 1 ไร่ หรือมากกว่านั้น ความลึกของน้ำ
ในบ่อควรให้ลึกกว่า 1 เมตรขึ้นไป ใช้เลี้ยงลูกปลาที่มีขนาดยาว 5-7 เซนติเมตรขึ้นไป ในอัตราส่วน 3-4 ตัว
ต่อตารางเมตร หรือ 5,000 ตัวต่อไร่

ต้นทุนและผลผลิตของการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว

ปลาตะเพียนขาวทีเ่ ลีย้ งตามอัตราการปล่อยทีก่ ล่าวแล้ว จะมีผลผลิตไร่ละประมาณ 800-1,000 กิโลกรัม
ใช้ เ วลาเลี้ ย งประมาณ 7-8 เดื อ น มี ข นาดตั ว 3-4 ตั ว ต่ อ กิ โ ลกรั ม โดยมี ต้ น ทุ น ประมาณ
8,000-10,000 บาทต่อไร่ และต้นทุนที่สำคัญคือ ค่าอาหารซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45 ของต้นทุนทั้งหมด ราคา
จำหน่ายประมาณ 22 บาทต่อกิโลกรัม รายรับประมาณ 17,600-22,000 บาทต่อไร่
แหล่งที่มา : ส่วนเศรษ กิจการประมง วชิราภรณ์ ไกรอ่ำ 2549 กรมประมง
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การเลี้ยงปลานิล
ปลานิล เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจนับตัง้ แต่ปี 2508 เป็นต้นมา สามารถเลีย้ งได้ใน
ทุ ก สภาพ การเพาะเลี้ ย งในระยะเวลา 8 เดื อ นถึ ง 1 ปี สามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ ถึ ง ขนาด 500 กรั ม
เนื้อปลามีรสชาติดี มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง ขนาดปลานิลที่ตลาดต้องการจะมีน้ำหนักตัวละ
200-300 กรัม จากคุณสมบัตขิ องปลานิลซึง่ เลีย้ งง่าย เจริญเติบโตเร็ว แต่ปจั จุบนั ปลานิลพันธุแ์ ท้คอ่ นข้างหายาก
ดังนั้นกรมประมงจึงดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลในด้านต่างๆ อาทิ เจริญเติบโตเร็ว ปริมาณความดก
ของไข่สงู ให้ผลผลิตและมีความต้านทานโรคสูงเป็นต้น เพือ่ ผูเ้ ลีย้ งปลานิลจะได้มคี วามมัน่ ใจในการเลีย้ งปลานิล
เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการบริโภคต่อไป

รูปแบบการเลี้ยงปลานิลในบ่อ

กำจัดวัชพืชและพรรณไม้น้ำต่างๆ เช่น กก หญ้า และผักตบชวา ให้หมดโดยนำมากองสุมไว้
เมื่อแห้งแล้วนำมาใช้เป็นปุ๋ยหมักในขณะที่ปล่อยปลาลงเลี้ยง ถ้าในบ่อเก่ามีเลนมากจำเป็นต้องสาดเลนขึ้น
โดยนำไปเสริมคันดินทีช่ ำรุด หรือใช้เป็นปุย๋ แก่พชื ผัก ผลไม้ บริเวณใกล้เคียง พร้อมทัง้ ตกแต่งเชิงลาดและคันดิน
ให้แน่นด้วย
การกำจั ด ศั ต รู ข องปลาอาจใช้ โ ล่ ติ๊ น สดหรื อ แห้ ง ประมาณ 1 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปริ ม าณน้ ำ ในบ่ อ
100 ลูกบาศก์เมตร โดยทุบหรือบดโล่ตนิ๊ ให้ละเอียดนำลงแช่นำ้ ประมาณ 1-2 ปิบ๊ ขยำโล่ตนิ๊ เพือ่ ให้นำ้ สีขาว
ออกมาหลายๆครั้งจนหมด นำไปสาดให้ทั่วบ่อศัตรูพวกปลาจะลอยหัวขึ้นมาภายหลังจากสาดโล่ติ๊นประมาณ
30 นาที ใช้สวิงจับขึ้นมาบริโภคได้ ปลาที่เหลือตายพื้นบ่อจะลอยในวันรุ่งขึ้น ส่วนศัตรูจำพวก กบ เขียด งู
จะหนีออกจากบ่อไป และก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยงควรทิ้งระยะไว้ประมาณ 7 วัน เพื่อให้ฤทธิ์ของโล่ติ๊น
สลายตัวไปหมดเสียก่อน
อัตราส่วนการใส่ปุ๋ยคอก ในระยะแรกควรใส่ประมาณ 250-300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน ส่วนใน
ระยะหลั ง ควรลดลงเพียงครึ่ง หนึ่ง หรือสัง เกตสีของน้ำในบ่อ และในกรณีห าปุ๋ยคอกไม่ได้ก็อาจใช้ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์สูตร 15:15:15 ใส่ประมาณ 5 กิโลกรัม ต่อไร่ต่อเดือนก็ได้ วิธีใส่ปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยคอกควร
ตากให้แห้งเสียก่อน เพราะปุ๋ยสดจะทำให้มีแก๊สจำพวกแอมโมเนียละลายอยู่ในน้ำมากเป็นอันตรายต่อปลา
การใส่ปุ๋ยคอกใช้วิธีหว่านลงไปในบ่อโดยละลายน้ำทั่วๆก่อน ส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยสดนั้น ควรกองสุมไว้ตาม
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มุมบ่อ 2-3 แห่ง โดยมีไม้ปักล้อมเป็นคอกรอบกองปุ๋ยเพื่อป้องกันมิให้ส่วนที่ยังไม่สลายตัวกระจัดกระจาย
อัตราการปล่อยปลา จะปล่อยลูกปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร ลงเลีย้ งในอัตรา 1-3 ตัวต่อตารางเมตร
หรือ 2,000-5,000 ตัวต่อไร่
การให้อาหาร การใส่ปุ๋ยเป็นการให้อาหารแก่ปลานิลที่สำคัญมากวิธีหนึ่ง เพราะจะได้อาหาร
ธรรมชาติที่มีโปรตีนสูงและราคาถูก แต่เพื่อเป็นการเร่งให้ปลาที่เลี้ยงเจริญเติบโตเร็วขึ้นหรือถูกต้องตามหลัก
วิชาการ จึงควรให้อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรทเป็นอาหารสมทบด้วย เช่น รำ ปลายข้าว มีโปรตีนประมาณ
20% เศษอาหารทีเ่ หลือจากโรงครัวหรือภัตตาคาร อาหารประเภทพืชผัก เช่น แหนเป็ด สาหร่าย ผักตบชวา
สับให้ละเอียด เป็นต้น

รูปแบบการเลี้ยงปลานิลในกระชังหรือคอก

การเลี้ยงปลานิลโดยใช้แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งบริเวณน้ำกร่อยและน้ำจืดที่มีคุณภาพน้ำดี สำหรับ
กระชังส่วนใหญ่ที่ใช้กันโดยทั่วไปจะมีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 5 เมตร สามารถจะนำมาใช้
ติดตั้งทั้ง 2 รูปแบบคือ
กระชังหรือคอกแบบผูกติดกับที่ สร้างโดยใช้ไม้ไผ่ทั้งลำปักลงในแหล่งน้ำ ควรมีไม้ไผ่ผูกเป็น
แนวนอนหรือเสมอผิวน้ำทีร่ ะดับประมาณ 1-2 เมตร เพือ่ ยึดลำไม้ไผ่ทปี่ กั ลงในดินให้แน่น กระชังตอนบนและ
ล่างควรร้อยเชือกคร่าวเพื่อให้ยึดตัวกระชังให้ขึงตึงโดยเฉพาะตรงมุม 4 มุมของกระชังทั้งด้านล่างและ
ด้านบน การวางกระชังก็ควรวางให้เป็นกลุม่ โดยเว้นระยะห่างกันให้นำ้ ไหลผ่านได้สะดวก อวนทีใ่ ช้ทำกระชังเป็น
อวนไนลอนช่องตาแตกต่างกันตามขนาดของปลานิลทีจ่ ะเลีย้ ง คือขนาดช่องตา 14- นิว้ ขนาด 21- นิว้ และอวนตาถี่
สำหรับเพาะเลี้ยงลูกปลาวัยอ่อน
กระชั ง แบบลอย ลั ก ษณะของกระชั ง ก็ เ หมื อ นกั บ กระชั ง โดยทั่ ว ไปแต่ ไ ม่ ใช้ เ สาปั ก ยึ ด อยู่ กั บ ที่
ส่วนบนของกระชังผูกติดทุน่ ลอยซึง่ ใช้ไม้ไผ่หรือแท่งโฟม มุมทัง้ 4 ด้านล่าง ใช้แท่งปูนซีเมนต์หรือก้อนหินผูกกับ
เชือกคร่าวถ่วงให้กระชังจม ถ้าเลี้ยงปลาหลายกระชังก็ใช้เชือกผูกติดกันไว้เป็นกลุ่ม
อัตราส่วนของปลาที่เลี้ยงในกระชัง ปลานิลที่เลี้ยงในกระชังในแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำดีสามารถ
ปล่อยปลาได้หนาแน่นคือ 40-100 ตัวต่อตารางเมตร โดยให้อาหารสมทบที่เหมาะสม เช่น ปลายข้าว หรือ
มันสำปะหลัง รำข้าว ปลาป่น และพืชผักต่างๆ โดยมีอัตราส่วนของโปรตีนประมาณ 20%

การจัดจำหน่ายและการตลาด

ระยะเวลาการจับจำหน่ายไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับขนาดของปลานิลและความต้องการของตลาด
โดยทัว่ ไปปลานิลทีป่ ล่อยลงเลีย้ งในบ่อรุน่ เดียวกันก็จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี จึงจะจับจำหน่ายเพราะปลานิลทีไ่ ด้
จะมีน้ำหนักประมาณ 2-3 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการ

ราคาและความเคลื่อนไหว

ราคาและผลผลิตปลานิลแต่ละท้องถิน่ จะแตกต่างกัน ตลาดในชนบทมีความต้องการปลานิลขนาดเล็ก
เพื่อการบริโภค ซึ่งตรงข้ามกับตลาดในเมือง มีความต้องการปลาขนาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวของราคาที่เกษตรกรขายได้และราคาขายส่งเป็นไปในลักษณะทิศทางเดียวกันและ
ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ในการขายปลาโดยปกติราคาขายจะสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน สำหรับราคา
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จำหน่ายที่ฟาร์มอยู่ที่ขนาดของปลาอยู่ระหว่าง 25 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยราคา
อยูท่ ี่ 30-35 บาทต่อกิโลกรัม ผลต่างระหว่างราคาฟาร์มและราคาขายปลีกเท่ากับ 5-10 บาทต่อกิโลกรัม

แนวโน้มการเลี้ยงปลานิลในอนาคต

ปลานิลเป็นปลาที่ตลาดผู้บริโภคยังมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากจำนวนประชากรมีอัตรา
การเจริญเติบโตสูง จึงส่งผลต่อแนวโน้มการเลี้ยงปลาชนิดนี้ให้มีลู่ทางแจ่มใสต่อไป โดยไม่ต้องกังวลปัญหา
ด้านการตลาดเนื่องจากเป็นปลาที่มีราคาดี ไม่มีอุปสรรคเรื่องโรคระบาด เป็นที่นิยมบริโภคและเลี้ยงกันอย่าง
แพร่ ห ลายในทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าค เพราะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ ห ลายรู ป แบบโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในปัจจุบันปลานิลสามารถส่งเป็นสินค้าออกไปสู่ต่างประเทศในลักษณะของปลาแล่เนื้อ ตลาดที่สำคัญๆ อาทิ
ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี เป็นต้น ดังนั้น การเลี้ยงปลานิลให้มีคุณภาพปราศจากกลิ่นโคลน
ย่อมจะส่งผลดีต่อการบริโภค การจำหน่ายและการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด
แหล่งที่มา : กรมประมง
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การเลี้ยงปลาช่อน
ปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืดทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่ ของประเทศไทย อาศัยอยูใ่ นแหล่งน้ำจืด
ธรรมชาติ ทั่ วไป ปลาช่อนเป็นปลาที่เ นื้อรสชาติดีก้างน้อยสามารถนำมาประกอบอาหารได้ห ลายชนิด
จึงทำให้การบริโภคปลาช่อนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันปริมาณปลาช่อนที่จับได้จากแหล่ง
น้ำธรรมชาติมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากการทำประมงเกินศักยภาพการผลิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ
แหล่งน้ำเสื่อมโทรมตื้นเขินไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ทำให้ปริมาณปลาช่อนในธรรมชาติไม่เพียงพอต่อ
การใช้ประโยชน์และความต้องการบริโภค การเลี้ยงปลาช่อนจึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน โดยนำลูกปลาที่รวบรวมได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติและจากการเพาะขยายพันธุ์มาเลี้ยงให้เป็น
ปลาโตตามขนาดที่ตลาดต้องการต่อไป

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา

การเลี้ยงปลาช่อนเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการนั้น นิยมเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งมีหลักการเตรียม
บ่อดินเหมือนกับการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาทั่วไป ดังนี้
1. ตากบ่อให้แห้ง
2. ใส่ปนู ขาวเพือ่ ปรับสภาพของดิน ในอัตราประมาณ 60–100 กิโลกรัมต่อไร่ ทิง้ ไว้ประมาณ 5-7 วัน
3. ใส่ปยุ๋ คอกเพือ่ ให้เกิดอาหารธรรมชาติสำหรับลูกปลาในอัตราประมาณ 40-80 กิโลกรัมต่อไร่
4. สูบน้ำเข้าบ่อโดยกรองน้ำเพื่อไม่ให้ศัตรูของลูกปลาติดเข้ามากับน้ำ จนกระทั่งมีระดับน้ำลึก
30-40 เซนติเมตร ทิ้งระยะไว้ 1-2 วัน จึงปล่อยปลา ลูกปลาจะได้มีอาหารกินจากที่ได้เตรียมอาหาร
ธรรมชาติในบ่อ (ข้อ 3) เรียบร้อยแล้ว
5. ก่อนปล่อยลูกปลาลงบ่อเลี้ยงจะต้องปรับสภาพอุณหภูมิของน้ำในภาชนะลำเลียงและในบ่อ
ให้ใกล้เคียงกัน สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปลาควรเป็นตอนเย็นหรือตอนเช้า

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาด้วยอาหารสด

ปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อ อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาช่อนจึงต้องเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง โดยทั่วไป
เกษตรกรนิยมเลี้ยงด้วยปลาเป็ด
1. อัตราปล่อยปลา ลูกปลาขนาด 8-10 เซนติเมตร น้ำหนัก 30-35 ตัวต่อกิโลกรัม ควรปล่อยใน
อัตรา 40-50 ตัวต่อตารางเมตร และเพื่อป้องกันโรคซึ่งอาจจะติดมากับลูกปลา ให้ใช้น้ำยาฟอร์มาลีนใส่ใน
บ่อเลี้ยงอัตราความเข้มข้นประมาณ 30 ส่วนในล้าน (3 ลิตรต่อน้ำ 100 ตัน) ในวันแรกที่ปล่อยลูกปลา
ไม่จำเป็นต้องให้อาหารเริ่มให้อาหารในวันรุ่งขึ้น
2. การให้อาหาร เมื่อปล่อยลูกปลาช่อนลงในบ่อดินแล้ว อาหารที่ให้ในช่วงลูกปลาช่อนมีขนาดเล็ก
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คือ ปลาเป็ดผสมรำในอัตราส่วน 4 : 1 หรืออัตราส่วนปลาเป็ด 40 เปอร์เซ็นต์ รำ 30 เปอร์เซ็นต์ หัวอาหาร
30 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณอาหารที่ให้ไม่ควรเกิน 4-5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวปลา วางอาหารไว้บนตะแกรง
หรือภาชนะแบบลอยไว้ใต้ผิวน้ำ 2-3 เซนติเมตร และควรวางไว้หลายๆ จุด
3. การถ่ายเทน้ำ ช่วงแรกความลึกของน้ำในบ่อควรอยู่ที่ระดับ 30-40 เซนติเมตร แล้วค่อยๆ เพิ่ม
ระดับน้ำ สัปดาห์ละ 10 เซนติเมตร จนได้ระดับ 50 เซนติเมตร จึงถ่ายน้ำวันละครั้ง หลังจากอนุบาลลูกปลา
ในบ่อดินประมาณ 2 เดือน ปลาจะโตไม่เท่ากัน ใช้อวนลากลูกปลาเพื่อคัดขนาด มิฉะนั้นปลาขนาดใหญ่จะ
กินปลาขนาดเล็ก
4. ผลผลิต หลังจากอนุบาลลูกปลาในช่วง 2 เดือนแล้ว ต้องใช้เวลาเลี้ยงอีกประมาณ 4-5 เดือน
จะให้ผลผลิต 1-2 ตัวต่อกิโลกรัม เช่น เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งานจะได้ผลผลิตมากกว่า 6,000 กิโลกรัม
5. การจับ เมือ่ ปลาโตได้ขนาดตามทีต่ ลาดต้องการจึงจับจำหน่าย ก่อนจับปลาควรงดอาหาร 1-2 วัน
6. การป้องกันโรค โรคของปลาช่อนที่เลี้ยงมักจะเกิดปัญหาคุณภาพของน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ดี ซึ่ง
สาเหตุเกิดจากการให้อาหารมากเกินไปจนอาหารเหลือเน่าเสีย เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ โดยการ
หมั่นสังเกตว่าเมื่อปลาหยุดกินอาหารจะต้องหยุดการให้อาหารทันที

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด

ปลาช่อนแม้จะเป็นปลากินเนื้อ แต่สามารถฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดได้ และปลาช่อนที่ได้
จากการเพาะในปัจจุบันลูกปลายอมรับอาหารชนิดเม็ดได้ตั้งแต่เล็ก
1. อัตราการปล่อย ลูกปลาน้ำหนัก 27-28 ตัวต่อกิโลกรัม ปล่อยในอัตรา 700 กิโลกรัม หรือ
ประมาณ 20,000 ตัวต่อ1 ไร่ ช่วงเวลาที่ทำการปล่อยเช้าหรือเย็นเพราะแดดไม่จัดจนเกินไป
ข้อควรปฏิบัติ ควรคัดลูกปลาให้มีขนาดไล่เลี่ยกันมากที่สุด
2. อาหารและการให้ อ าหาร เมื่ อ ปล่ อ ยลู ก ปลาลงบ่ อ แล้ ว ควรปล่ อ ยให้ ลู ก ปลาพั ก ฟื้ น จาก
การลำเลียงประมาณ 3-4 วัน จากนั้นจึงเริ่มให้อาหารซึ่งเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำ โปรตีน 40-45 เปอร์เซ็นต์
โดย 2 เดือนแรกให้อาหาร 3 มือ้ เช้า เทีย่ ง และเย็น แต่ละมือ้ ให้ประมาณ 9-10 กิโลกรัม เป็นอาหารขนาดเล็ก
ช่ ว งเดื อ นที่ 3 และ 4 ลดโปรตี น ลงเหลื อ 35-40 เปอร์ เซ็ น ต์ ลดการให้ เ หลื อ 2 มื้ อ
คือ เช้าและเย็น โดยให้ปริมาณมื้อละ 20 กิโลกรัม จากนั้นเมื่อปลามีอายุเข้าเดือนที่ 5 จะให้อาหารเพิ่มเป็น
มื้อละ 30 กิโลกรัม ลักษณะการให้อาหารจะเดินหว่านรอบบ่อ
3. การเปลี่ยนถ่ายน้ำ เปลี่ยนถ่ายเดือนละ 1-2 ครั้ง หรือมากกว่าเพราะการถ่ายน้ำบ่อยๆ เป็น
ผลดีต่อการเจริญเติบโตของปลา การเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดน้ำไม่เน่าเสียง่ายเหมือนที่เลี้ยงด้วยอาหารสด
4. ผลผลิต เมือ่ เลีย้ งได้ประมาณ 5 เดือน จะให้ผลผลิต 700 กรัมต่อตัว เช่น เนือ้ ที่ 1 ไร่ 2 งาน จะได้
ผลผลิตมากกว่า 4,000 กิโลกรัม
5. การป้องกันโรคการเลี้ยงปลาช่อนด้วยอาหารเม็ดดูแลง่ายเพราะไม่จมน้ำ ขณะที่ให้อาหารสด
จมน้ำเหลือจะเน่าเสียทำให้น้ำเน่า เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเกิดโรค แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคของปลาจะต้อง
จัดการเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วยการป้องกันจึงจะได้ผล ซึ่งจะดำเนินการโดยเมื่อเลี้ยงได้ 15 วัน ก็เริ่มคุมหรือ
ป้ อ งกั น โรคด้ ว ยยาออซิ เ ททราซั ย คลิ น คลุ ก กั บ อาหารให้ ป ลากิ น 1-2 ครั้ ง ต่ อ เดื อ น ในปริ ม าณยา
20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

แนวโน้มการตลาด

ปลาช่อนเป็นปลาที่มีรสชาติดี อีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ จึงมีผู้นิยม
บริ โ ภคอย่ า งแพร่ ห ลาย ทำให้ แ นวโน้ ม ด้ า นการตลาดดี ส ามารถส่ ง ผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์์ ไ ปสู่ ต ลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มา : กรมประมง
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การเพาะเลี้ยงกบ
กบ ตามธรรมชาติกบจะหากินอยู่ตามลำห้วย หนอง บึง และท้องนา กบจะกินปลา กุ้ง แมลง และ
สัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร แต่เนือ่ งจากสถานการณ์ในปัจจุบนั มีอตั ราประชากรมนุษย์เพิม่ สูงขึน้ ทำให้ปริมาณ
ความต้องการในการบริโภคเพิ่มขึ้น สำหรับการเลี้ยงกบนั้นเป็นที่สนใจของเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
เพราะกบเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ใช้เวลาน้อย ลงทุนน้อยดูแลรักษาง่าย และจำหน่ายได้ราคาคุ้มกับการลงทุน
โดยเฉพาะในปัจจุบันมีตลาดต่างประเทศที่ต้องการสินค้ากบเปิดกว้างขึ้น กบนาที่เป็นผลผลิตของเกษตรกร
เมืองไทยจึงมีโอกาสส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ และสาเหตุหนึ่งที่มีผู้หันมาเลี้ยงกบกันมากขึ้นเนื่องจาก
ปริมาณกบที่อยู่ตามแหล่งธรรมชาติมีจำนวนลดน้อยลง เพราะแหล่งที่อยู่อาศัยของกบถูกเปลี่ยนแปลงเป็น
ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ทำให้กบทางธรรมชาติหมดไป

การให้อาหารกบ

อัตราการให้อาหารที่เลี้ยงในลักษณะคอก มีบ่อน้ำตรงกลาง เป็นคอกขนาด 4x4 เมตร ปล่อยกบ
1,000 ตัว ให้อาหารดังนี้ 1) กบอายุ 50 วัน ให้อาหารสด 400 กรัมต่อวัน 2) กบอายุ 60 วัน ให้อาหารสด
600 กรัมต่อวัน 3) กบอายุ 90 วัน ให้อาหารสด 1.5 กิโลกรัมต่อวัน 4) กบอายุ 120 วัน ให้อาหารสด
3 กิโลกรัมต่อวัน และ 5) กบอายุ 150 วัน ให้อาหารสด 4 กิโลกรัมต่อวัน
ในการเลี้ยงกบจำเป็นต้องคอยคัดขนาดของกบให้มีขนาดเท่ากันลงเลี้ยงในบ่อเดียวกัน มิฉะนั้น
กบใหญ่จะรังแกกบเล็ก ซึ่งจะทำให้ต้องตายทั้งคู่ ทั้งตัวที่ถูกกินและตัวที่กิน

การเลี้ยงกบในบ่อดิน

ลั ก ษณะการเลี้ ย งกบแบบนี้ จ ะจั บ กบจำหน่ า ยได้ ค รั้ ง เดี ย วในเวลาที่ พ ร้ อ มกั น ไม่ มี ก ารจั บ กบ
จำหน่ายปลีกหรือเป็นครั้งคราว ทั้งนี้เพราะสภาพบ่อเลี้ยงไม่เอื้ออำนวยถึงแม้จะเป็นการจับเพียงครั้งเดียวให้
หมดบ่อจะต้องใช้ผู้จับหลายคนลงไปในบ่อเลี้ยงที่มีสภาพโคลนตมและต้องเก็บพืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักตบชวา
ขึ้นให้หมดก่อน จึงต้องใช้เวลาและแรงงานมากที่จะเที่ยวไล่จับกบในที่หลบซ่อนให้หมดในครั้งเดียว

การเลี้ยงกบในคอก

สามารถจับกบได้ทุกโอกาส ไม่ว่าจะจับหมดทั้งคอก หรือมีการจำหน่ายปลีก โดยมีกระบะไม้และ
ทำเป็นช่องเข้าออกในด้านตรงกันข้ามวางอยู่หลายอันบนพื้นดินภายในคอก ซึ่งกบจะเข้าไปอาศัยอยู่ เมื่อถึง
เวลาจะจับกบก็ใช้กระสอบเปิดปากไว้รออยู่ที่ช่องด้านหนึ่งแล้วใช้มือล้วงเข้าไปในช่องด้านตรงข้าม กบจะหนี
ออกอีกช่องทางหนึ่งที่มีปากกระสอบรอรับอยู่และเข้าไปในกระสอบกันหมด เป็นการกระทำที่สะดวก กบไม่
ตกใจและบอบช้ำ
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การเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์

สามารถจับกบได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะจับหมดทั้งบ่อหรือจับจำหน่ายปลีก โดยใช้คนเพียงคนเดียว
พร้อมทั้งสวิงเมื่อลงบ่อน้ำซึ่งมีน้ำเพียง 1 ฟุต กบจะกระโดดมุดลงไปอยู่ในน้ำจึงใช้สวิงช้อนขึ้นมาหรือใช้มือ
จับใส่สวิง อย่างง่ายดาย ในบ่อขนาด 12 ตารางเมตร เลี้ยงกบประมาณ 1,000 ตัว ใช้ 1 คน จับเพียง
1 ชั่วโมงก็แล้วเสร็จ
ในการลำเลียงกบไม่ว่าจะเป็นกบเล็กกบใหญ่ ในภาชนะลำเลียงกบควรมีน้ำเพียงเล็กน้อยและ
จะต้องมีวัสดุเช่น หญ้า ฟาง ผักบุ้ง ผักตบชวา เพื่อให้กบเข้าไปซุกอาศัยอยู่ มิฉะนั้นในระหว่างเดินทางกบ
จะกระโดดเต้นไปมา เกิดอาการจุกเสียดแน่นและเป็นแผล

ต้นทุนการเลี้ยงกบนา

ปัจจุบันการเลี้ยงกบนาก็ยังเป็นที่สนใจของคนทั่วไป เนื่องจากกบนาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ใช้น้ำน้อย
และใช้พนื้ ทีใ่ นการเลีย้ งไม่มาก สามารถเลีย้ งได้ทงั้ ในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ขนาดเล็กประมาณ 6-12 ตารางเมตร
ซึ่งสามารถเลี้ยงกบได้ประมาณ 400-800 ตัวต่อบ่อ ใช้เวลาในการเลี้ยง 3-4 เดือน ใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูป
จะได้กบที่มีขนาดประมาณ 200-250 กรัมต่อตัว ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถจับขายได้ ต้นทุนปัจจุบันจะอยู่ที่
ประมาณ 25-30 บาทต่อกิโลกรัม
แหล่งที่มา : กรมประมง
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การเลี้ยงปลากดเหลือง
ปลากดเหลืองเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง มีราคาดี เนื้อมีรสชาติดีเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคทั้งในรูปสดและแปรรูป ปลากดเหลือง พบแพร่กระจายในแหล่งน้ำจืดทั่วไปของทวีปเอเชีย
สำหรับประเทศไทยแพร่กระจายในแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำทั่วทุกภาคของประเทศ ปลากดเหลือง
สามารถเจริญเติบโตและอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย แต่ชอบอยู่ตามพื้นท้องน้ำที่เป็นแอ่งหิน
หรือพื้นดินแข็ง น้ำค่อนข้างใสมีกระแสน้ำไม่แรงนักในระดับความลึกตั้งแต่ 2-40 เมตร

การเพาะพันธุ์

ปลากดเหลืองที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ส่วนใหญ่ได้จากการรวบรวมพันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น
แม่น้ำ ลำคลอง หรืออ่างเก็บน้ำต่างๆ โดยคัดเลือกพันธุ์ปลาที่แข็งแรง อวัยวะทุกอย่างครบสมบูรณ์ ขนาด
ไม่ต่ำกว่า 400 กรัม นำมาเลี้ยงเป็นพ่อแม่ปลาได้ทั้งในบ่อดินและกระชัง แต่ควรแยกเพศปลาตัวผู้และ
ตัวเมียออกจากกัน
บ่อดิน ควรมีขนาด 800-1,600 ตารางเมตร อัตราการปล่อยปลา 1-2 ตัวต่อตารางเมตร
กระชัง ควรเป็นกระชังอวนโพลี ขนาดตา 2-3 เซนติเมตร ขนาดกระชังกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร
ลึก 2.5 เมตร อัตราการปล่อยปลา 50-100 ตัว ต่อกระชัง

การขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

ให้อาหารจำพวกปลาสดสับผสมหัวอาหารและเสริมด้วยอาหารเม็ดปลาดุก หรือให้อาหารต้มสุก
จำพวกปลายข้าว 2 ส่วน รำละเอียด 3 ส่วน ปลาป่น 1 ส่วน วิตามินและแร่ธาตุประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ำหนัก เสริมด้วยอาหารเม็ดปลาดุกเล็ก 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวันประมาณ
2-3 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักปลา ควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ในบ่อประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน ปริมาณ
1 ใน 3 ของบ่อ

การคัดเลือกพ่อแม่ปลา

การตรวจสอบพ่อแม่ปลาที่มีความสมบูรณ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง อาจใช้ผ้าขนหนูปิดหัวปลา
โดยเฉพาะบริเวณตาของพ่อแม่ปลา แล้วหงายท้องตรวจความพร้อมของปลา จะป้องกันการบอบช้ำ และ
ลดความเครียดได้ ปลาเพศเมียที่มีไข่แก่ สังเกตจากส่วนท้องจะบวมเป่งและนิ่ม ช่องเพศมีสีชมพูเรื่อๆ
ปลาเพศผู้อวัยวะเป็นติ่งแหลมยื่นยาวออกมาไม่ต่ำกว่า 1 เซนติเมตร
พ่อแม่ปลาที่ใช้ควรมีน้ำหนักตั้งแต่ 450 กรัม หรือเป็นปลาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือนขึ้นไป
โดยปกติแล้วแม่พันธุ์ปลาจะมีน้ำหนักมากกว่าพ่อพันธุ์ปลา
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การรีดไข่ผสมน้ำเชื้อ

การรีดไข่โดยจับแม่ปลาให้แน่นพร้อมทั้งเช็ดลำตัวให้แห้ง รีดไข่ใส่กะละมัง พร้อมกันนี้ผ่าเอา
ถุงน้ำเชือ้ จากพ่อปลา ใช้คมี คีบถุงน้ำเชือ้ ออกมาขยีใ้ นผ้าขาวบางให้นำ้ เชือ้ ไหลลงไปผสมกับไข่ ใช้ขนไก่คนไข่กบั
น้ำเชื้อผสมเข้ากันอย่างทั่วถึง ในขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างรวดเร็ว และรีบนำไข่ที่ผสมแล้วไปฟัก โดยโรยบนอวน
มุ้งไนลอนตาถี่สีฟ้า หรือบนกระชังผ้าโอลอนแก้ว ในระดับน้ำลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร การโรยไข่ปลา
พยายามให้ไข่กระจายอย่าทับซ้อนกันเป็นก้อนเปิดน้ำไหลผ่านตลอดเวลาและมีเครื่องเพิ่มอากาศใส่ไว้ในบ่อ
ฟักไข่ปลาด้วย

การ ักไข่

ไข่ปลากดเหลืองเป็นไข่ติด ไข่ที่ดีซึ่งได้รับการผสมควรมีลักษณะกลมมีสีเหลืองสดใสและพัฒนา
ฟักออกเป็นตัว โดยใช้เวลาประมาณ 27-30 ชัว่ โมง ทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ องน้ำ 26-28 องศาเซลเซียส ถุงอาหารจะยุบตัว
หมดในเวลา 3 วัน หลังจากนั้นลูกปลาจะเริ่มกินอาหาร โดยบ่อเพาะฟักลูกปลากดเหลืองควรมีหลังคา
คลุมบังป้องกันแสงแดดและน้ำฝนได้

การเลี้ยงปลากด

การเลีย้ งปลากดเหลืองให้ได้ขนาดตามทีต่ ลาดต้องการนัน้ สามารถเลีย้ งได้ทงั้ ในบ่อดินและกระชัง ดังนี้
1. การเลี้ยงในบ่อดิน ควรปรับสภาพบ่อโดยใช้หลักการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาทั่วๆ ไปดังนี้ ตากพื้น
บ่อให้แห้งพร้อมทั้งปรับสภาพก้นบ่อให้สะอาด และใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพของดินโดยใส่ปูนขาวในอัตรา
ประมาณ 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากนั้นให้ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติสำหรับลูกปลาควรใส่
ปุ๋ยคอกในอัตราประมาณ 40-80 กิโลกรัมต่อไร่
การปล่อยลูกปลาลงบ่อเลี้ยงจะต้องปรับสภาพอุณหภูมิของน้ำในถุงและน้ำในบ่อให้เท่ากัน โดยแช่
ถุงบรรจุลูกปลาในน้ำประมาณ 30 นาทีจึงปล่อยลูกปลา เวลาที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปลาควรเป็น
ตอนเย็นหรือตอนเช้า
2. การเลี้ยงปลารุ่นในกระชัง สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสงขลาได้ทำการเลี้ยงปลากดเหลืองให้
เป็ น ปลารุ่ น ในกระชั ง ตาข่ า ยพลาสติ ก ขนาด 2x3x1.5 เมตร ปลาความยาวเฉลี่ ย 7.17 เซนติ เ มตร
น้ำหนักเฉลีย่ 3.14 กรัม อัตราการปล่อย 300 ตัวต่อกระชัง เปรียบเทียบอาหารเนือ้ ปลาสดสับ กับอาหารเม็ด
ปลากินเนือ้ ในระยะเวลา 6 เดือน พบว่า ปลาทีเ่ ลีย้ งด้วยเนือ้ ปลาสดสับ มีอตั ราการเจริญเติบโตดีมาก คือ มีนำ้ หนัก
เฉลี่ย 83.87 กรัม อัตราการรอดตาย 73.79 เปอร์เซ็นต์ อัตราแลกเนื้อ 4.98 คิดเป็นต้นทุนอาหาร 24.90
บาทต่อกิโลกรัม (ปลาสดราคากิโลกรัมละ 5 บาท)
3. การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังโดยที่ตัวกระชังทำด้วยตาข่าย
พลาสติกขนาดกระชัง 3x4x1.8 เมตร ปล่อยปลาขนาด 200-250 กรัม จนถึงขนาดตลาด อัตราปล่อย
1,000 ตัวต่อกระชัง ให้ปลาเป็ดและส่วนผสมอื่นๆ เป็นอาหารวันละ 1 ครั้ง

ด้านการตลาด

ปลากดเหลืองขนาด 3-5 ตัวต่อกิโลกรัม (ขนาดเฉลี่ย 250 กรัมต่อตัว) จำหน่ายให้ผู้รวบรวมหรือ
ผูบ้ ริโภคในท้องถิน่ ทางภาคใต้ราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะทีร่ าคาจำหน่ายปลีกแก่ผบู้ ริโภคในเขตเมืองระดับ
ราคา 60-80 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับราคาขายส่งไปยังตลาดต่างประเทศในราคา 100-120 บาทต่อกิโลกรัม
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ขนาดของปลา ปริมาณ และความสดของปลาเป็นสำคัญ ปัจจุบนั ผลผลิตเกือบทัง้ หมดมาจากการจับ
ในแหล่ ง น้ ำ ธรรมชาติ หากมี ก ารเลี้ ย งเพิ่ ม ขึ้ น ก็ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ ผู้ จ ำหน่ า ย และ
ผู้บริโภคปลากดเหลือง
ที่มา : กรมประมง
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การเลี้ยงปลาดุกบิกอุย
ปลาดุกเป็นปลาน้ำจืดที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมาก ปลาดุกที่เลี้ยงกันในปัจจุบัน คือ ปลาดุกผสม
หรือที่เรียกกันว่า “ปลาดุกบิ๊กอุย” เป็นปลาที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแม่ปลาดุกซึ่งเป็นปลาดุกพื้นบ้าน
ของไทย เนือ้ มีสเี หลืองรสชาติอร่อยกับพ่อปลาดุกเทศมีถนิ่ กำเนิดในแอฟริกา เป็นปลาทีม่ ขี นาดใหญ่ มีการเจริญ
เติบโตได้รวดเร็วมาก สามารถกินอาหารได้ทุกชนิด มีความต้านทานโรคสูง และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี แต่ปลาชนิดนี้มีเนื้อเหลว และมีสีขาวซีดไม่น่ารับประทาน

ขั้นตอนการเลี้ยง

ลูกปลาดุกที่ฟักออกเป็นตัวใหม่ๆ ใช้อาหารจากถุงไข่แดงที่ติดมากับตัว เมื่อถุงไขแดงที่ติดตัวมากับ
ลูกปลายุบ จึงจำเป็นต้องให้ลูกไรแดงกินเป็นอาหาร ในปลาดุกอุยการเคลื่อนย้ายควรทำหลังที่ลูกปลาอายุ
ครบ 48 ชั่ ว โมง ส่ ว นปลาดุ ก บิ๊ ก อุ ย การเคลื่ อ นย้ า ยควรกระทำเมื่ อ ลู ก ปลามี อ ายุ ค รบ 36 ชั่ ว โมง
การเคลื่อนย้ายลูกปลาควรทำด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ลูกปลามีความบอบช้ำน้อยที่สุด การนำลูกปลา
ออกจากบ่อฟัก ส่วนมากใช้วธิ กี ารดูดน้ำสายยางแบบกาลักน้ำ ซึง่ วิธนี คี้ วรระวัง คือ ไม่ควรใช้สายแตกต่างกันมาก
เพราะทำให้ไหลแรงและเป็นอันตรายกับลูกปลาง่าย ในการแยกลูกปลาไปอนุบาลควรเลือกดูดเอาเฉพาะ
ลูกปลาที่ข้างกลุ่ม เพราะจะได้ลูกปลาที่มีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่พิการ

การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์

ควรปรับสภาพของน้ำในบ่อที่เลี้ยงให้มีสภาพเป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อย แต่ต้องแน่ใจว่า
บ่ อ ซี เ มนต์ จ ะต้ อ งหมดฤทธิ์ ข องปู น ขนาดของลู ก ปลาที่ ใช้ เ ลี้ ย งเริ่ ม ต้ น ควรมี ข นาดประมาณ 2-3 นิ้ ว
เพื่อสะดวกในการถ่ายเทน้ำและการให้อาหาร ระดับน้ำในบ่อควรมีความลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
เมือ่ ลูกปลาเติบโตขึน้ ค่อยๆ เพิม่ ระดับน้ำให้สงู ขึน้ ตามลำดับ เลีย้ งด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูปให้ประมาณ
3-5% ของน้ำหนักตัวปลา โดยปลาในอัตรา 100-150 ตัวต่อตารางเมตร ปลาจะเติบโตได้ขนาดประมาณ
150-200 กรัมต่อตัว ในระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 90-120 วัน อัตราการรอดตาย 80-90% ซึ่งอาหาร
ทีใ่ ช้เลีย้ งสามารถให้อาหารชนิดอืน่ ทดแทนอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูปก็ได้ โดยเป็นอาหารจำพวก ไส้ไก่ โครงไก่
หรือปลาเป็ดบดผสมกับรำก็ได้ ซึ่งการให้อาหารแบบนี้จำเป็นต้องมีการถ่ายเทน้ำมากเพื่อป้องกันน้ำเสีย

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ผู้เลี้ยงสามารถเลือกลูกปลาลงเลี้ยงได้หลายขนาด คือ ถ้าเป็นการลง
ปลาตุม้ (ลูกปลาอายุ 2-3 วัน) และปลาเซ็นต์ (ลูกปลาอายุ 5-7 วัน) ควรเตรียมบ่อและมีการจัดการเหมือนการ
อนุบาลลูกปลา โดยอัตราการปล่อยอยู่ระหว่าง 150,000-200,000 ตัวต่อไร่ ส่วนปลาเซ็นต์ อัตราการปล่อย
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อยู่ระหว่าง 100,000-150,000 ตัวต่อไร่ และการลงลูกปลาขนาดที่ใหญ่ขึ้น เช่น ปลาขนาด 1 นิ้ว ปลาขนาด
1-2 นิ้ว และปลาขนาด 2-3 นิ้ว อัตราการปล่อยอยู่ระหว่าง 80,000-100,000 ตัวต่อไร่ การจัดการเลี้ยงปลา
ที่มีขนาดใหญ่ควรมีการเตรียมบ่อตามหลักการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาทั่วๆ ไป โดยกำจัดวัชพืชบริเวณก้นบ่อ
และคันบ่อ กำจัดศัตรูปลา ตากบ่อให้แห้งและใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน โดยใส่ปูนขาวในอัตราประมาณ
100-150 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ใส่ ปุ๋ ย คอกเพื่ อ ให้ เ กิ ด อาหารธรรมชาติ ส ำหรั บ ลู ก ปลาในอั ต ราประมาณ
50-100 กิโลกรัมต่อไร่ การนำน้ำเข้าบ่อควรกรองด้วยมุง้ สีฟา้ เพือ่ ไม่ให้ศตั รูของลูกปลาติดเข้ามา จนมีระดับน้ำลึก
30-40 เซนติเมตร ลูกปลาที่นำมาเลี้ยงควรตรวจดูว่ามีสภาพปกติ ครีบและหางไม่กร่อน ว่ายน้ำรวดเร็ว
แข็งแรง และไม่ลอยหัวตัง้ ก่อนการปล่อยลูกปลาลงบ่อเลีย้ ง ควรตรวจคุณสมบัตขิ องน้ำโดยเฉพาะความเป็นกรด
เป็นด่าง ต้องอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูกปลา และปรับสภาพอุณหภูมิของน้ำในถุงและในบ่อให้
เท่าๆ กันก่อน

การให้อาหาร

ปลาดุกเป็นปลาที่กินอาหารเร็วเมื่อปล่อยลูกปลาดุกในบ่อดินแล้วอาหารที่ให้ในช่วงที่ลูกปลาดุก
มีขนาดเล็ก (2-3 เซนติเมตร) เพือ่ ความสะดวกในการจัดการควรให้อาหารผสมคลุกน้ำปัน้ เป็นก้อนให้ลกู ปลากิน
วั น ละ 2 ครั้ ง ในช่ ว งเช้ า เย็ น วั น ละ 3-5% ของน้ ำ หนั ก ตั ว เมื่ อ ลู ก ปลามี ข นาดโตขึ้ น ความยาว
5-6 เซนติเมตร สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้ หรืออาหารเสริมชนิดต่างๆ ได้ เช่น ปลาเป็ดผสมรำละเอียด
9 : 1 หรือให้อาหารที่ลดต้นทุน เช่น อาหารผสมบดจากส่วนต่างๆ เช่น กระดูกไก่ หัวไก่ ไส้ไก่ เศษขนมปัง
เศษเส้นหมี่ เศษเลือดสุกร เลือดไก่ ฯลฯ

แนวโน้มการตลาด

1. ตลาดกลางที่เป็นแหล่งซื้อขายปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ ได้แก่ ตลาดบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี ตลาดลาดกระบัง กรุงเทพฯ ตลาดบางเลน จังหวัดนครปฐม และสะพานปลา กรุงเทพฯ
จากการศึกษาพบว่าปลาน้ำจืด (ปลาดุก ปลาช่อน และปลาหมอเทศ) ซึง่ ขนส่งในลักษณะปลามีชวี ติ โดยใช้ลงั ในการ
ลำเลียงใส่ปลาได้ลังละ 50 กิโลกรัม ปลาที่วางขายในตลาดนั้นจะผ่านมือผู้รวบรวมจากภาคกลางแล้วส่ง
ให้พ่อค้าขายส่งมือ 1,2 จนกระทั่งถึงพ่อค้าขายปลีก
2. การบริโภคในประเทศ จากผลผลิตปลาดุกในปี 2549 สามารถจำแนกได้ดังนี้ บริโภคสด
81.18% ตากแห้ง 5.98% นึ่งย่าง 9.55% น้ำปลา 0.02% ปลาร้า 2.9% อื่นๆ 0.37%
3. ราคา จากการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกี่ยวกับราคาสัตว์น้ำที่ชาวประมง
ขายได้พบว่า การเพิ่มขึ้นของราคาปลาน้ำจืดโดยเฉพาะปลาช่อน และปลาดุก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 5.85 และ 5.05 ตามลำดับ ซึ่งอัตราการเพิ่มสูงขึ้นของราคาปลาน้ำจืดนี้มีแนวโน้มสูงมากกว่า
สัตว์น้ำจากทะเล
แหล่งที่มา : กรมประมง
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การเลี้ยงปลาสวาย
ปลาสวาย เป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลาเทพา ปลาเทโพ และปลาสังกะวาด
พบแพร่หลายในประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อหรือในกระชังและสามารถเลี้ยงรวมกับ
ปลาชนิดอืน่ ๆ ได้เป็นอย่างดี ปลาสวายเป็นปลาทีเ่ ลีย้ งง่าย โตเร็ว และไม่คอ่ ยมีโรคพยาธิเหมือนกับปลาชนิดอืน่ ๆ
นอกจากนี้ปลาสวายยังกินอาหารได้เกือบทุกชนิด เช่น เศษอาหารจากครัวเรือน มูลสัตว์แห้ง เช่น มูลไก่
มูลโค มูลสุกร เป็นต้น

ลักษณะเพศและการผสมพันธุ์ปลาสวาย

ปลาเพศเมีย ท้องอูม กลมนูน พื้นท้องนิ่มมาก พอถึงเวลาที่ปลาเพศเมียมีไข่สุกเต็มที่พร้อมวางไข่
ลำตัวมีสีขาวเงิน
ปลาเพศผู้ ท้องจะแบนเรียบไม่นูนเหมือนเพศเมีย พื้นท้องแข็งกว่า ช่องเพศรี แคบและเล็ก
มีสีแดงอ่อนกว่าเพศเมีย มีส่วนของอวัยวะยื่นออกมา
ปลาสวายตามธรรมชาติจะผสมพันธุ์ในฤดูผสมพันธุ์และวางไข่ตามธรรมชาติบริเวณที่น้ำท่วม
ช่วงฤดูนำ้ หลากตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ปัจจุบนั มีการเพาะพันธุป์ ลาสวายโดยใช้วธิ กี ารฉีดฮอร์โมนผสมเทียม
ทำให้ มี พั น ธุ์ ป ลาเพี ย งพอสำหรั บ การเลี้ ย ง สามารถเพาะพั น ธุ์ ป ลาได้ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายน-ตุ ล าคม
โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ฉีดเร่งให้แม่ปลาสวายวางไข่เพื่อที่จะรีดไข่ผสมกับน้ำเชื้อ เมื่อทำการผสมไข่กับ
น้ำเชื้อต้องล้างน้ำให้สะอาดขจัดคราบไขมัน แล้วนำไข่ที่ได้ไปฟักไข่ในบ่อหรือถังพักต่อไป โดยภายในถัง
บ่อพักไข่ต้องเพิ่มออกซิเจนผ่านหัวทรายตลอดเวลา เพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอต่อการฟักไข่ออกเป็นตัว
ไข่ ป ลาสวายจะฟั ก ออกเป็ น ตั ว ในระยะเวลาประมาณ 23-33 ชั่ ว โมง หลั ง จากวางไข่ ที่ อุ ณ หภู มิ น้ ำ
28-31 องศาเซลเซียส ลูกปลาสวายที่ฟักออกเป็นตัวใหม่ๆ มีความยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ลักษณะ
โปร่งใส โปร่งแสง และยังไม่ว่ายน้ำ จะพักตัวอยู่เฉย ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ลูกปลาจะแข็งแรงขึ้น แล้วจึงเริ่ม
เคลื่อนไหวโดยว่ายน้ำเป็นแนวดิ่ง และว่ายน้ำขึ้นลงเป็นเวลา เมื่อลูกปลาสวายเจริญเติบโตมีอายุ 14 วัน
ก็จะมีอวัยวะครบถ้วนเช่นเดียวกับปลาโตเต็มวัย

การเลี้ยงลูกปลาสวาย

การเลี้ ย งปลาสวายประเภทเลี้ ย งชนิ ด เดี ย วนั้ น ปั จ จุ บั น มี ก ารเลี้ ย งอยู่ 2 วิ ธี คื อ การเลี้ ย ง
ในบ่อดิน และการเลี้ยงในกระชัง
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ก. การเลี้ยงปลาสวายในบ่อดิน ควรพิจารณาหลักการดังนี้
1. ขนาดของบ่อและที่ตั้ง ควรมีขนาดเป็นบ่อใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ขึ้นไป ความลึกประมาณ
2 เมตร ทีต่ งั้ ควรอยูใ่ กล้แหล่งน้ำ เช่น แม่นำ้ ลำคลอง เพือ่ สะดวกในการระบายน้ำเข้า-ออกได้งา่ ย
2. การเตรียมบ่อ กรณีบ่อใหม่ที่เพิ่งขุดเสร็จ บ่อในลักษณะเช่นนี้มีปัญหาเรื่องเชื้อโรคที่ตกค้าง
อยู่ในบ่อ เพียงแต่บ่อใหม่จะมีอาหารธรรมชาติอยู่น้อย หากภายในบ่อมีคุณสมบัติของดินมีความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) ต่ำกว่า 6.5 ต้องให้ปูนขาวช่วยในการปรับอัตรา 40-60 กิโลกรัมต่อไร่ ระบายน้ำเข้าบ่อให้ได้
10 เซนติเมตร ทิง้ ไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วใส่ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ วิทยาศาสตร์จากนัน้ เพิม่ ระดับน้ำให้ได้ 50 เซนติเมตร ทิง้ ไว้
ประมาณ 3-5 วัน เพิ่มระดับน้ำให้ได้ตามที่ต้องการ คือ ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร จึงปล่อยปลาลงเลี้ยงได้
กรณีบ่อเก่า หรือบ่อที่เคยผ่านการเลี้ยงมาแล้ว หลังจากที่จับปลาออกหมดแล้ว สูบน้ำทิ้งไว้ให้แห้ง
1-2 วัน ใส่ปูนขาวฆ่าเชื้อโรค พยาธิ และปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างบริเวณพื้นบ่อ แต่ถ้าเป็นบ่อ
ที่มีเลนอยู่มากควรลอกเลนเสียก่อน จึงใส่ปูนขาวในอัตรา 120-200 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นตากบ่อทิ้งไว้
1 สัปดาห์ แล้วจึงเพิ่มเติมน้ำเข้าบ่อเหมือนกับที่อธิบายไว้ในบ่อใหม่ แต่ถ้าในกรณีที่บ่อนั้นไม่สามารถสูบน้ำ
ให้แห้งได้ จำเป็นต้องกำจัดศัตรูปลาให้หมดเสียก่อน ศัตรูของลูกปลาสวายได้แก่ ปลาทีก่ นิ เนือ้ ทีข่ นาดใหญ่กว่า
ลูกปลาสวาย เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลากราย หรืออาจจะเป็นงู กบ เขียด
3. น้ ำ ต้ อ งเป็ น น้ ำ ที่ มี ค่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า ง (pH) อยู่ ร ะหว่ า ง 6.5-7.5 และมี ป ริ ม าณ
ออกซิเจนที่เหมาะสม คือ ไม่ต่ำกว่า 3 ppm.ต่อ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
4. การคัดเลือกพันธุ์ปลา
- เป็นปลาที่สมบูรณ์ ไม่เป็นแผล ไม่แคระแกร็นหรือพิการและปราศจากโรค
- เป็ น ปลาที่ มี ข นาดไล่ เ ลี่ ย กั น เพราะปลาที่ มี ข นาดต่ า งกั น เมื่ อ ถึ ง เวลาจั บ ขายทำให้
มีปัญหาเรื่องขนาดของปลาอาจถูกกดราคาลงได้ซึ่งต้องแยกนำปลาขนาดเล็กนำมาใช้ต่อ
5. อัตราการปล่อย ควรมีขนาดโตประมาณ 5-12 เซนติเมตร อัตราการปล่อย 2-3 ตัวต่อตารางเมตร
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของอาหารที่เลี้ยง
6. อาหาร ปลาสวายเป็นปลาที่กินอาหารได้ทุกประเภท ได้แก่ พืชและสัตว์เล็กๆ ที่อยู่ในน้ำ
แมลง ไส้เดือน หนอน และตะไคร้น้ำเป็นต้น นอกจากนั้นการเลี้ยงปลาสวายยังสามารถใช้มูลสัตว์แห้งอื่นๆ
เช่น มูลสุกร มูลไก่ ฯลฯ มาเป็นอาหารโดยตรง ดังนั้น การหาวัสดุมาใช้เป็นอาหารของปลาสวายนั้น
มีความสำคัญเพราะในการเลีย้ งปลาสวายให้ได้ผลสำเร็จหรือให้ได้ผลกำไรนัน้ อยูท่ กี่ ารหาวัสดุมาใช้เป็นอาหาร
ถ้าหาวัสดุที่ใช้เป็นอาหารมาได้ในราคาถูก การเลี้ยงปลาสวายจะได้กำไร
7. การเจริญเติบโต การเลี้ยงปลาสวายในบ่อดินจะใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือน ขนาดที่ได้
1-1.5 กิโลกรัม ซึ่งเป็นที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วๆ ไป
8. การจับ ถ้าจับปลาจำนวนน้อยให้ใช้แหหรือสวิง แต่หากปลามีจำนวนมากควรใช้อวนหรือ
เฝือกล้อม หากเป็นบ่อขนาดใหญ่ควรแบ่งตอนของบ่อด้วยเฝือกหรืออวนก่อน แล้วจึงใช้อวนล้อมจับส่วนที่
ต้องการออกเพื่อไม่ให้ปลาในบริเวณที่เหลือมีอาการตื่นเต้นและทำให้เป็นแผลหรือบอบช้ำ
. ผลผลิ ต ปลาสวายที่ เ ลี้ ย งในบ่ อ ดิ น ในระยะเวลา 8-18 เดื อ น ได้ ผ ลผลิ ต ประมาณ
4,000-6,000 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้แล้วแต่ความสมบูรณ์ของอาหารที่ให้และน้ำที่ใช้เลี้ยง
ข. การเลี้ยงปลาสวายในกระชัง การเลี้ยงปลาสวายในกระชังนั้น เป็นการเลี้ยงที่ให้ผลผลิต
มากกว่าในบ่อดิน โดยมีหลักเกณฑ์การเลี้ยงปลาสวายในกระชัง มีดังนี้ คือ
1. ที่ ตั้ ง ของกระชั ง ควรตั้ง ในแหล่ง น้ำจืดที่มีน้ำไหลถ่ายเทได้ส ะดวก เช่น แม่น้ำ ลำคลอง
หากเลี้ยงในอ่างเก็บน้ำควรตั้งกระชังให้อยู่ในบริเวณตอนบนของอ่าง ซึ่งมีกระแสน้ำที่ช่วยถ่ายเทของเสียจาก
กระชังได้ และต้องหมั่นตรวจเช็คทำความสะอาดกระชังอยู่เสมอ
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2. วัสดุที่ใช้ทำกระชัง ส่วนมากนิยมทำด้วยไม้เนื้อแข็งแต่มีบางส่วนที่ใช้ไม้ไผ่สาน นอกจากนี้
มีการใช้อวนโพลีเอททีลินมาทำกระชังแต่ยังไม่แพร่หลายมากนักเพราะมีราคาสูง
3. ขนาดของกระชัง ถ้าเป็นกระชังอวนโครงเหล็กควรมีขนาด 4x4x1.5 เมตร และถ้าเป็นไม้ไผ่
สานควรมีขนาด 2x5x1.5 เมตร นอกจากนี้ยังมีกระชังที่ทำจากไม้ จะมีขนาดประมาณ 8-15 ตารางเมตร
ลึก 1.25-1.5 เมตร
4. อัตราการปล่อยปลาลงเลี้ยงในกระชัง ควรใช้ลูกปลาขนาด 7-12 เซนติเมตร ปล่อยในอัตรา
100-200 ตัวต่อตารางเมตร
5. อาหารและการใช้อาหาร ใช้อาหารและส่วนประกอบของอาหารเหมือนกับที่เลี้ยงปลาในบ่อ
แต่มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการให้อาหารปลาที่เลี้ยงในกระชังนั้น อาหารอาจจะฟุ้งกระจายขณะที่
ปลาสวายแย่งกันกินอาหาร ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยใส่สารเหนียวผสมในอาหารที่ให้ และควรให้อาหารวันละ
1 ครั้ง
6. การเจริญเติบโต ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของอาหาร หากเป็นกระชังขนาดประมาณ
10 ตารางเมตร ลึก 1.25 เมตร ปล่อยปลา 150-200 ตัวต่อตารางเมตร ใช้เวลาเลี้ยง 1 ปี จะให้ผลผลิต
ประมาณ 1,500 กิโลกรัม
7. การจับและการลำเลียงส่งตลาด การจับปลาสวายที่เลี้ยงในกระชังนั้นทำได้โดยใช้อวนล้อม
จับในกระชังซึ่งง่ายกว่าการจับปลาในบ่อมาก ส่วนการลำเลียงปลาทางบกเพื่อให้ได้ปลาที่มีชีวิตไปขาย
ในตลาดทำได้โดยรถยนต์ ใช้ถังสี่เหลี่ยมขังน้ำพอประมาณให้ท่วมตัวปลาแล้วใช้อวนปิดถัง
ที่มา : กรมประมง
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ทางเลือกอาชีพด้านกา ลตอา า สัตว์

ว างการล ต

าหารสั ต ว์ งเก ตรกร
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การเลือกซื้อ
อาหารสัตว์สำเร็จรูป
เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรหรือสัตว์ปีกในจำนวนไม่มากหรือเป็นฟาร์มขนาดเล็ก การใช้อาหารสัตว์
สำเร็จรูปที่บริษัทผลิตและวางจำหน่ายในท้องตลาดนับเป็นวิธีการที่สะดวก และประหยัดกว่าการผสม
อาหารสัตว์ใช้เอง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณน้อย เกษตรกรจะซื้อในราคาที่สูงกว่า การซื้อ
วัตถุดิบในปริมาณมากๆ นอกจากนี้เกษตรกรไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการบดและผสมวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัตถุดิบแต่ละชนิด และการเก็บรักษาวัตถุดิบให้มีคุณภาพ ดังนั้นการซื้ออาหารสำเร็จรูปมาเลี้ยงสัตว์จึง
เหมาะกับเกษตรกรรายที่เลี้ยงสัตว์ไม่มากนักหรือเกษตรกรที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการคำนวณสูตรและ
ผสมอาหารสัตว์
อย่างไรก็ตามการซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูป เกษตรกรจะต้องยึดแนวปฏิบัติดังนี้

1 เลือกซื้ออาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์ และอายุสัตว์

อาหารสัตว์สำเร็จรูปที่ผู้ผลิตและวางจำหน่ายในท้องตลาดนั้นจะผลิตแบ่งตามชนิดสัตว์ และ
ช่วงอายุต่างๆ เช่น อาหารสุกรจะมีการแบ่งเป็น อาหารสุกรพันธุ์ อาหารสุกรก่อนหย่านม หรือเรียกว่า
ครี ฟ ฟี ด (creep fee ) อาหารสุ ก รเล็ ก อาหารสำหรั บ สุ ก รรุ่ น อาหารสำหรั บ สุ ก รขุ น (น้ ำ หนั ก เกิ น
60 กิโลกรัม ถึงส่งโรงฆ่า) เป็นต้น หรือ อาหารไก่เนื้อ ก็อาจแบ่งเป็น ไก่เนื้อแรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์ และ
ไก่เนื้ออายุเกิน 3 สัปดาห์ขึ้นไป ส่วนอาหารไก่พันธุ์หรือไก่ไข่ก็อาจแบ่งเป็นอาหารไก่พันธุ์หรือไก่ไข่แรกเกิด
ถึงอายุ 5 สัปดาห์อาหารไก่พันธุ์หรือไก่ไข่อายุเกิน 5 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ อาหารไก่พันธุ์หรือไก่ไข่อายุ
เกิน 12 สัปดาห์ ถึง เริ่มไข่ อาหารไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่ระยะไข่ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทผู้ผลิต ดังนั้น
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องเลือกซื้ออาหารสัตว์ให้ตรงกับชนิดสัตว์เลี้ยงและขนาดหรืออายุของสัตว์
จึงจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีประสิทธิภาพการใช้อาหารดีที่สุด และเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ เนื่องจาก
การให้อาหารสัตว์เป็นไปตามที่สัตว์เลี้ยงต้องการไม่น้อยหรือมากเกินไป
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2 เลือกซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูป ที่มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์แสดงที่ ลากรวมทั้ง
มีชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต ชัดเจน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องเลือกซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูปที่มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ สถานที่
ผลิต และผู้ผลิต แสดงไว้บนฉลากที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากอาหารสัตว์สำเร็จรูปที่มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์
ผู้ ผ ลิ ต และสถานที่ ผ ลิ ต ย่ อ มแสดงถึ ง ว่ า อาหารสั ต ว์ ส ำเร็ จ รู ป นั้ น ๆ เป็ น อาหารที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ที่อนุญาตให้ผลิตเพื่อการจำหน่าย และมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มี
คุ ณ ภาพที่ ดี ปลอดภั ย ต่ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งตามที่ ผู้ ผ ลิ ต ขอขึ้ น ทะเบี ย นไว้ ดั ง นั้ น หากเกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์
ซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูปที่มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์จึงมั่นใจได้ว่า จะได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ย่อมทำให้สัตว์มีการเจริญเติบโตที่ดี ให้ผลผลิตดี และมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นหนทางหนึ่ง
ในการลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์

3 เลือกซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูปที่มีสภาพถุงหรือภาชนะที่บรรจุอยู่ในสภาพใหม่
และไม่มีรอยการถูกเปิด หรือ ีกขาด

เกษตรกรควรซื้ออาหารสำเร็จรูปที่มีสภาพภาชนะบรรจุหรือถุงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอย
ฉีกขาด ไม่มีรอยเปียกน้ำ และมีสภาพใหม่ เพื่อมั่นใจได้ว่าอาหารสัตว์ที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้นอยู่ในสภาพ
ใหม่ ไม่ เ สื่ อ มเสี ย หายจากการฉี ด ขาดของภาชนะบรรจุ หรื อ เปี ย กน้ ำ ซึ่ ง อาจทำให้ เ กิ ด เชื้ อ รา หรื อ
จุลินทรีย์หรือหืน ซึ่งหากนำไปเลี้ยงสัตว์อาจก่อให้เกิดผลเสียหายทำให้สัตว์ป่วยตายหรือชะงักการเจริญ
เติบโต

สังเกตวันที่ผลิต และวันหมดอายุ

เกษตรกรต้องตรวจสอบวันที่ผลิต และหมดอายุบนฉลาก ซึ่งเกษตรกรไม่ควรซื้ออาหารสัตว์ที่
หมดอายุ หรือใกล้วันหมดอายุ เนื่องจากจะได้อาหารสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ หรืออาหารสัตว์เสื่อม ไม่สามารถ
เก็บไว้ใช้ได้นาน

เกษตรกรเมื่อซื้ออาหารสำเร็จรูปมาใช้ควรพิจารณาดูว่ามีข้อห้ามใช้ คำเตือน
หรือระยะงดอาหารก่อนส่งตลาดหรือไม่ ซึ่งควรจะปฏิบัติตามข้อห้ามหรือคำเตือนที่ระบุไว้บนฉลาก
อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้ผลผลิตสัตว์มีคุณภาพและเพื่อให้เกิดผลดีต่อสัตว์เลี้ยงและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์
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การผสมอาหารสัตว์
ใช้เอง
กรณีที่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก หรือเป็นฟาร์มขนาดกลางหรือใหญ่ การผสมอาหารสัตว์
ใช้เองในฟาร์มเป็นอีกวิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะสามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้ อย่างไรก็ตามการผสมอาหารสัตว์
ใช้เองในฟาร์มนั้นเกษตรกรต้องมีความรู้ด้านอาหารสัตว์ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เช่น ความต้องการสารอาหาร
หรือโภชนะของสัตว์เลี้ยง คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดที่ใช้ประกอบสูตรอาหาร
สัตว์เลี้ยง คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดที่ใช้ประกอบสูตรอาหารสัตว์ ข้อจำกัดในการ
ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิด ตลอดจนการคำนวณหาสัดส่วนของวัตถุดิบชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสูตรอาหารสัตว์
หรื อ การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการช่ ว ยคำนวณสู ต รอาหารสั ต ว์ การลดต้ น ทุ น ค่ า อาหารสั ต ว์
โดยหลักการก็คือ การลดราคาของสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ให้ต่ำลง โดยที่สูตรอาหารสัตว์นั้นยังคงมีปริมาณ
และคุณค่าทางโภชนะคงเดิม
สำหรับแนวทางในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์ใช้เอง อาจกระทำได้ดังนี้
คือ

1 อาหารสัตว์หรือสูตรอาหารสัตว์ต้องมีปริมาณโภชนะหรือสารอาหารพอดี
กับความต้องการของสัตว์เลี้ยง

เกษตรกรจะต้องคำนวณสูตรอาหารสัตว์ให้มีปริมาณโภชนะหรือสารอาหารต่างๆ พอดีกับ
ความต้องการของสัตว์ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เนื่องจากถ้าหากสูตรอาหารมีปริมาณโภชนะเกินความ
ต้องการของสัตว์ ทำให้สัตว์ไม่สามารถนำโภชนะเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตหรือสร้าง
ผลผลิตและถูกขับออกมากับมูลหรือปัสสาวะ นั่นคือ ประสิทธิภาพการใช้อาหารต่ำหรือเลวลง ส่งผลให้
ต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์สูงขึ้น รวมทั้งราคาของสูตรอาหารสัตว์ที่มีปริมาณสารอาหารหรือโภชนะสูงเกินความ
ต้องการของสัตว์ย่อมแพงกว่าสูตรอาหารที่มีปริมาณโภชนะพอดีกับความต้องการของสัตว์ และเช่นกัน
ในทางตรงกันข้าม หากสูตรอาหารสัตว์นนั้ มีปริมาณโภชนะต่ำกว่าความต้องการของสัตว์ ย่อมทำให้สตั ว์เลีย้ ง
ได้รับโภชนะไม่เพียงพอมีผลทำให้การเจริญเติบโต หรือการให้ผลผลิตต่ำลง ซึ่งย่อมมีผลกระทบทำให้ต้นทุน
ในการเลี้ยงสัตว์สูงขึ้น ดังนั้นการผสมสูตรอาหารสัตว์เพื่อให้ได้สูตรอาหารสัตว์ที่มีโภชนะพอดีกับความ
ต้องการของสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ หรือการเลี้ยงสัตว์ได้
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2 การเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ราคาแพงในสูตรอาหาร

กรณีที่เ กษตรกรผสมอาหารสัตว์ใช้เอง การเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกทดแทน
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพง จะช่วยให้ราคาอาหารสัตว์ต่ำลงในขณะที่คุณภาพหรือปริมาณโภชนะหรือ
สารอาหารที่มีในสูตรอาหารสัตว์นั้นๆ ยังคงเดิมโดยทั่วไปแล้ววัตถุดิบอาหารสัตว์หลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบ
ของสูตรอาหารสัตว์ ได้แก่ ปลาป่น กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการเป็นแหล่งของสารอาหาร
ประเภทโปรตี น ปลายข้ า ว เมล็ ด ข้ า วโพด เป็ น วั ต ถุ ห ลั ก ในการเป็ น แหล่ ง ของสารอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต หรือพลังงานในสูตรอาหารสัตว์ ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น จึงทำให้ต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นหากเกษตรกรรู้จักเลือกใช้วัตถุดิบชนิดอื่นๆ ที่ให้สารอาหารประเภท
เดียวกัน ที่มีราคาถูกกว่าทดแทนก็จะช่วยให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ในส่วนที่เป็นค่าอาหารสัตว์ลดต่ำลง อย่างไร
ก็ตามการที่จะเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ เกษตรกรจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ
อาหารสัตว์นั้นๆ แต่ละชนิด ทั้งในเรื่องของคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบ ข้อจำกัดในการใช้ในสูตรอาหาร
สัตว์แต่ละชนิด จึงจะทำให้การประกอบสูตรอาหารสัตว์นั้นๆ มีประสิทธิภาพ ทำให้สูตรอาหารสัตว์นั้นๆ มี
ปริมาณโภชนะหรือสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยง ดังที่กล่าวมาแล้ว และมี
ความน่ากินและเมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงยังคงมีการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตและมีสุขภาพดีเป็นปกติ

หลักเกณ ์การเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อประกอบสูตร

1. เป็นวัตถุดิบที่ใหม่ ไม่ล่วงอายุ การใช้วัตถุดิบที่เก่าเก็บ อาจมีมอดและแมลง ซึ่งจะทำให้คุณค่า
ทางอาหารลดลง
2. ควรเลือกวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายในท้องที่ คุณภาพดีและราคาถูก เพื่อประหยัดค่าขนส่ง
และลดต้นทุนค่าอาหาร
3. เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีสิ่งเจือปน หรือปลอมปนของสิ่งอื่น ปราศจากสารพิษหรือสารยับยั้งการ
เจริญเติบโต หรือสามารถตรวจสอบได้ว่าผ่านกรรมวิธีหรือขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้องจนทำให้ปริมาณสารพิษ
หมดไปหรือเหลืออยู่น้อยมาก จนไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์
4. เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีความชื้นสูงเกินกว่า 13% โดยประมาณ เพราะอาจเกิดปัญหาเรื่องเชื้อรา
หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ และทำให้อายุการเก็บรักษาคุณภาพสั้นลง
5. เป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นหอม ไม่เหม็นหืน ซึ่งจะลดความน่ากินของสัตว์ลง
6. ควรพิจารณาราคาของวัตถุดิบ และเลือกชนิดวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้ เช่น ข้าวโพด
มีราคาแพง ก็ให้ใช้ปลายข้าวทดแทน เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร
7. เป็นวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบทางโภชนะตามข้อกำหนดของวัตถุดิบชนิดนั้น หรือใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง เมื่อนำมาประกอบสูตรอาหารสัตว์แล้วจะได้คุณภาพสม่ำเสมอถูกต้องตามที่กำหนด และตาม
ความต้องการของสัตว์ ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณค่าทางโภชนะโดยสุ่มเก็บตัวอย่างส่งไปวิเคราะห์ทางห้อง
ปฏิบัติการ
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ตารางที่ 1 แสดงขีดจำกัดในการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดเป็นอาหารสุกรระยะต่างๆ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร
วัตถุดิบอาหาร
ปลายข้าว
รำละเอียด
รำสกัดน้ำมัน
ข้าวเปลือกบด
ข้าวแดง
ข้าวโพด
ข้าวฟ่าง (เมล็ดเหลือง, ขาว)
มันเส้น
กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน, ทุกชนิด
ถั่วเหลืองเมล็ด (ต้มหรือคั่ว)
กากถั่วลิสง
กากเมล็ดงา
กากเมล็ดทานตะวัน
กากเมล็ดคำฝอย
กากเมล็ดยางพารา (1)
กากเมล็ดยางพารา (2)
กากเมล็ดยางพารา (3)
กากมะพร้าว
กากปาล์ม
กากเมล็ดฝ้าย
กากนุ่น
ส่าเหล้า
กากมะเขือเทศแห้ง
กากเต้าหู้แห้ง
หนอนแมลงวันป่นแห้ง
ใบผักตบชวาแห้ง
ดักแด้หนอนไหม
มูลสุกรแห้ง

สุกรหย่านม
5-20 กก.)

สุกรรุ่น

สุกรรุ่น

20-60 กก.) 60-100 กก.)

สืบพันธุ์
อุ้มท้อง

เลี้ยงลูก

------------------------------ ไม่มีขีดจำกัด -----------------------------10
30
30
10
40
10
15
30
40
40
5
50
50
50
50
------------------------------ ไม่มีขีดจำกัด ----------------------------------------------------------- ไม่มีขีดจำกัด ----------------------------------------------------------- ไม่มีขีดจำกัด -----------------------------20
50
70
50
50
------------------------------ ไม่มีขีดจำกัด ----------------------------------------------------------- ไม่มีขีดจำกัด -----------------------------5
10
10
10
10
0
10
10
10
10
8
10
10
10
10
0
10
10
10
10
0
20
20
20
20
0
30
30
30
30
0
30
30
30
30
5
15
25
25
25
5
25
25
25
25
2
3
3
5
5
0
10
10
10
10
5
15
15
25
15
0
0
10
15
15
0
0
15
20
20
------------------------------ ไม่มีขีดจำกัด -----------------------------0
0
10
10
10
0
0
10
10
10
0
0
10
10
10

(1) ไม่กระเทาะเปลือก, อัดน้ำมัน (2) กระเทาะเปลือก, อัดน้ำมัน (3) กระเทาะเปลือกสกัดน้ำมัน

194

ตารางที่ 1 ต่อ) แสดงขีดจำกัดในการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดเป็นอาหารสุกรระยะต่างๆ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร
วัตถุดิบอาหาร
ส่าเบียร์
ใบกระถิน
ใบมันสำปะหลังป่น
ปลาป่น (50 และ 60% โปรตีน)
เนื้อกระดูกป่น
แกลบกุ้ง
เลือดป่น
ขนไก่ (ย่อยสลายแล้ว)
ยีสต์จากการหมักเหล้า
ทอรูล่ายีนส์
หางนมผง
น้ำตาลทราย
กากน้ำตาล
ไขวัว, ไขมัน
กระดูกป่น
ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต
เปลือกหอย, หินปูน
แอล – ไลซีน
ดีแอล เมทไธโอนีน
เกลือ

สุกรหย่านม
5-20 กก.)

สุกรรุ่น

สุกรรุ่น

20-60 กก.) 60-100 กก.)

สืบพันธุ์
อุ้มท้อง

เลี้ยงลูก

5
10
15
25
10
0
4
4
4
4
0
4
7
4
4
15
15
10
15
15
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
------------------------------ ไม่มีขีดจำกัด -----------------------------3 10
10
10
10
10
4
6
6
6
6
5
5
5
5
5
------------------------------ ไม่มีขีดจำกัด ----------------------------------------------------------- ไม่มีขีดจำกัด ----------------------------------------------------------- ไม่มีขีดจำกัด ----------------------------------------------------------- ไม่มีขีดจำกัด ----------------------------------------------------------- ไม่มีขีดจำกัด -----------------------------0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

เป็นระดับสูงสุดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดนั้นที่สามารถใช้ประกอบเป็นสูตรอาหารอย่างสมบูรณ์เลี้ยง
สุกรระยะต่างๆ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือเป็นปริมาณยังให้การเจริญเติบโต หรือการอุ้มท้องของสุกร
ตามปกติ ระดับที่ใช้จริงๆ อาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่ถ้าจะใช้ในระดับที่สูงกว่าขีดจำกัดนี้ ควรทำการศึกษา
ในรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดก่อน
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ตารางที่ 2 แสดงขี ด จำกั ด ในการใช้ วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ แ ต่ ล ะชนิ ด เป็ น อาหารไก่ ร ะยะต่ า งๆ คิ ด เป็ น
เปอร์เซ็นในสูตรอาหาร
วัตถุดิบอาหารสัตว์
ปลายข้าว
รำละเอียด
รำสกัดน้ำมัน
ข้าวเปลือกบด
ข้าวแดง
ข้าวโพด
ข้าวฟ่าง (เมล็ดเหลือง, ขาว)
มันเส้น
กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน, ทุกชนิด
ถั่วเหลืองเมล็ด (ต้มหรือคั่ว)
กากถั่วเหลือง
กากเมล็ดงา
กากเมล็ดทานตะวัน
กากเมล็ดคำฝอย
กากเมล็ดยางพารา (1)
กากเมล็ดยางพารา (2)
กากเมล็ดยางพารา (3)
กากมะพร้าว
กากปาล์ม
กากเมล็ดฝ้าย
กากนุ่น
ส่าเหล้า
ส่าเบียร์

ไก่กระทง
0 - 4 ส.

ไก่ไข่

5 - 8 ส.

10
10
10

10
10
20

50

50

10
6
5
5
0
10
10
5
5
20
15
5
5

10
6
8
15
20
20
20
10
10
20
15
10
10

0 - 8 ส.

- 20 ส.

ไม่มีขีดจำกัด
10
20
10
20
10
20
ไม่มีขีดจำกัด
ไม่มีขีดจำกัด
ไม่มีขีดจำกัด
20
50
ไม่มีขีดจำกัด
ไม่มีขีดจำกัด
10
10
6
6
5
6
5
15
0
20
10
20
10
20
5
20
5
20
3
5
0
10
5
15
5
15

ไก่
กำลังไข่

พ่อแม่พันธุ์

-----30
30
20
---------------50
----------10
6
6
15
20
20
20
20
20
5
10
20
20

(1) ไม่กระเทาะเปลือก, อัดน้ำมัน (2) กระเทาะเปลือก, อัดน้ำมัน (3) กระเทาะเปลือกสกัดน้ำมัน
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30
30
20

50

10
6
6
15
20
20
20
20
20
5
10
20
20

ตารางที่ 2 ต่อ) แสดงขีดจำกัดในการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดเป็นอาหารไก่ระยะต่างๆ คิดเป็น
เปอร์เซ็นในสูตรอาหาร
วัตถุดิบอาหารสัตว์
ใบกระถินป่น
ใบมันสำปะหลัง
ปลาป่น (55 และ 60% โปรตีน)
เนื้อกระดูกป่น
แกลบกุ้ง
เลือดป่น
ขนไก่ (ย่อยสลายแล้ว)
ยีสต์ทำจากการหมักเหล้า
ทอรูล่ายีสต์
หางนมผง
กากน้ำตาล
ไขวัว, ไขมัน
กระดูกป่น
ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต
เปลือกหอย, หินปูน
แอล – ไลซีน
ดีแอล – เมทไธโอนีน
เกลือ

ไก่กระทง

ไก่ไข่

0 - 4 ส.

5 - 8 ส.

0
0
10
10
5
2
5
10
10
10
5
7

3
4
10
10
5
2
5
10
10
10
5
7

0.5

0.5

0 - 8 ส.

- 20 ส.

0
4
0
4
10
10
10
10
5
5
2
2
5
5
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
ไม่มีขีดจำกัด
ไม่มีขีดจำกัด
ไม่มีขีดจำกัด
ไม่มีขีดจำกัด
ไม่มีขีดจำกัด
0.5
0.5

ไก่
กำลังไข่

4
4
10
10
5
2
5
15
15
10
5
5
-------------------------0.5

พ่อแม่พันธุ์

4
4
10
10
5
2
5
15
15
10
5
5

0.5

เป็นระดับสูงสุดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดนั้นที่สามารถใช้ประกอบเป็นสูตรอาหารอย่างสมบูรณ์เลี้ยงไก่
ระยะต่างๆ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือเป็นปริมาณยังให้การเจริญเติบโต หรือการอุ้มท้องของสุกรตาม
ปกติ ระดับที่ใช้จริงๆ อาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่ถ้าจะใช้ในระดับที่สูงกว่าขีดจำกัดนี้ ควรทำการศึกษาใน
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดก่อน
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วิธีการให้อาหาร
เกษตรกรจะต้องหมั่นดูแลการให้อาหารสัตว์เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นสูญเสีย เช่น ปรับปรุง
ลักษณะของรางอาหารความตื้นลึกของราง ตลอดจนขนาดความกว้างของรางอาหารให้เหมาะสมกับชนิด
และขนาดของสัตว์เพื่อสามารถป้องกันไม่ให้สัตว์คุ้ยเขี่ยหรือถ่ายมูลลงในรางอาหาร การให้อาหารสัตว์
ในแต่ละครัง้ ไม่ควรให้มากจนเกินไปเพราะจะทำให้โอกาสทีอ่ าหารจะหกหล่นมีมากขึน้ ควรให้อาหารแต่ละครัง้
พอดีกับที่สัตว์กินหรือให้อาหารทีละน้อยแต่ให้อาหารบ่อยครั้งขึ้น ก็จะช่วยลดการสูญเสียของอาหารสัตว์
ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการลดต้นทุนค่าอาหารและการผลิตสัตว์
การให้อาหารอัดเม็ดจะช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากการตกหล่น และป้องกันไม่ให้สัตว์เลือกกิน
ทำให้สัตว์ได้รับโภชนะหรือสารอาหารครบถ้วนต่อความต้องการของสัตว์ ดังนั้น ในกรณีที่ผสมอาหารใช้เอง
และไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการอัดเม็ดอาหาร อาหารสัตว์จะมีลักษณะฝุ่นผง ในกรณีการเลี้ยงสุกร การเติม
น้ำผสมในอาหารสัตว์ให้อาหารมีลักษณะเปียกจะสามารถลดความฝุ่นของอาหาร เพิ่มความน่ากินของ
อาหารและสามารถลดความสูญเสียจากอาหารตกหล่นได้
นอกจากนี้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ลงได้ โดยวิธีการปรับลดปริมาณอาหารที่ให้
สัตว์กิน ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่สัตว์กินเต็มที่ ซึ่งสัตว์ยังคงมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้
ตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์จะมีประสิทธิภาพการใช้อาหารเพิ่มขึ้นนั่นเอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์
ได้ส่วนหนึ่ง หรืออาจใช้วัสดุอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น เช่น หญ้าขน ผักตบชวา หรือแม้กระทั่งมูลสุกรแห้งมา
ผสมทดแทนอาหารข้นที่ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยการปรับลดปริมาณอาหารข้นลง 10 เปอร์เซ็นต์
แล้วผสมคลุกเคล้ากับ หญ้าขนสดหั่น หรือผักตบชวาสดหั่น หรือมูลสุกรแห้ง ในปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ โดย
น้ำหนักแล้วนำไปเลี้ยงสัตว์โดยที่สัตว์ยังคงให้ผลผลิตตามปกติ และช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้ หรืออาจใช้
เป็นส่วนประกอบของสูตรอาหารสัตว์ก็ได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 เลี้ยงหมูด้วยหญ้าสดลดต้นทุนค่าอาหาร

โดยทั่วไปหญ้าสดถือเป็นอาหารหยาบซึ่งเป็นอาหารหลักสำหรับเลี้ยงโค กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์
เคี้ยวเอื้องที่มีกระเพาะหมักที่สามารถย่อยอาหารหยาบที่มีเยื่อใยลงได้ดี แต่ในสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น สุกร
อาหารหลักที่เหมาะสมใช้เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่มีเยื่อใยต่ำหรือที่เรียกกันว่าอาหารข้น ซึ่งประกอบ
ด้วยวัตถุดิบต่างๆ เช่น ข้าวโพด ปลายข้าว รำละเอียด กากถั่วเหลือง และปลาป่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามจาก
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การวิจัยที่ผ่านมาพบว่าสุกรสามารถย่อยและใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบ เช่น หญ้าสด ได้ในระดับหนึ่ง
เนื่องจากระบบทางเดินอาหารในส่วนของลำไส้ของสุกรมีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายพวกสารเยื่อใยได้ เช่น
เดียวกับที่พบในกระเพาะหมักของโคกระบือ ดังนั้นหากผู้เลี้ยงสุกรใช้หญ้าสดเสริมให้กับสุกรที่เลี้ยงก็ช่วยให้
สามารถลดปริมาณอาหารข้นที่จะให้กับสุกรกินได้ เป็นการลดต้นทุนค่าอาหารทางหนึ่ง
พันธุ์หญ้า สำหรับพันธุ์หรือชนิดของหญ้าที่เหมาะสมที่จะใช้เสริมเป็นอาหารสุกร ควรใช้หญ้าขน
เนื่ อ งจากเป็ น หญ้ า ที่ มี ล ำต้ น อวบน้ ำ อ่ อ นนุ่ ม น่ า กิ น นอกจากนี้ ยั ง เป็ น หญ้ า ที่ มี ขึ้ น อยู่ ทั่ ว ไปหาได้ ง่ า ย
โดยเฉพาะในแหล่งพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขัง
คุณค่าทางอาหารของหญ้าขนสด หญ้าขนสดโดยทั่วไปจะมีความชื้นประมาณ 80% มีโปรตีน
2.36% ไขมัน 0.49% เยื่อใย 5.0% เถ้า 2.4% ธาตุแคลเซียม 0.06% และฟอสฟอรัส 0.06% นอกจากนี้ยัง
เป็นแหล่งของไวตามินและแร่ธาตุอื่นๆ อีก
วิธีการนำมาเลี้ยงสุกร หญ้าขนสดที่จะนำมาใช้เสริมเป็นอาหารสุกรควรใช้หญ้าอ่อน หรือตัดหญ้า
เมื่อหญ้ามีอายุประมาณ 45 วัน นำมาหั่นเป็นท่อนสั้น ๆ ขนาดความยาวประมาณ 0.5 ซม. โดยจะใช้มีดหั่น
หรือจะใช้เครื่องหั่นหญ้าก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เลี้ยงสุกรแต่ละราย จากนั้นนำหญ้าที่หั่นแล้วมา
ผสมคลุกเคล้ากับอาหารข้นที่ผู้เลี้ยงสุกรใช้เลี้ยงอยู่เดิมให้ทั่วในอัตรา 10% โดยน้ำหนัก หรืออาหารข้น 90
กิโลกรัม ผสมกับหญ้าขนสด 10 กิโลกรัม เมื่อผสมกันทั่วถึงดีแล้วก็สามารถนำไปเลี้ยงสุกรได้ โดยควรจะนำ
ไปเลี้ยงสุกรระยะรุ่น – ขุนแต่ไม่ควรใช้เลี้ยงสุกรเล็กซึ่งจากข้อมูลการวิจัยพบว่า สุกรระยะรุ่น – ขุน ที่เลี้ยง
ด้วยอาหารข้นที่ผสมหญ้าขนสด 10% นี้ จะยังคงมีอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหาร
เป็นปกติใกล้เคียงกับการเลี้ยงด้วยอาหารข้นล้วนๆ จึงช่วยให้ผู้เลี้ยงสุกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้โดย
สามารถประหยัดค่าอาหารข้นได้ประมาณ 36 บาทต่อตัว ขณะที่ราคาอาหารยังไม่แพงมากนัก แต่ปัจจุบัน
อาหารข้นมีราคาแพงมากขึ้น ก็จะยิ่งช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรสามารถประหยัดค่าอาหารข้นได้มากขึ้น
ตาราง ผลการใช้หญ้าขนสดผสมอาหารข้นในอัตรา 10% เลี้ยงสุกรขุน
ข้อมูล
น้ำหนักสุกรเริ่มต้น (กก.)
น้ำหนักสุกรสิ้นสุดการขุน (กก.)
น้ำหนักสุกรที่เพิ่มขึ้น (กก.)
ระยะเวลาในการขุน (วัน)
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
ต้นทุนค่าอาหารข้นต่อตัว (บาท)
ประหยัดค่าอาหารข้น (บาท/ตัว)

อาหารข้น
17.42
92.78
75.36
133
568
2.45
892.26

อาหารข้นผสมหญ้าสด 10
17.37
92.25
74.88
140
535
2.42
855.88
36.38

หมายเหตุ ราคาอาหารข้นขณะทดลอง 4.38 บาท/กก.
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2 การใช้ใบผักตบชวาลดต้นทุนอาหารสุกร

ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการสัญจรทางน้ำและต่อสภาวะแวดล้อม
แม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาจะได้มีการกำจัดผักตบชวาตามแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการกำจัดไป
เป็นจำนวนมากแต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้ปรับกลยุทธ์ในการ
กำจัดผักตบชวาโดยหันมาพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น นำมาทำเป็น
ปุ๋ยหมัก และของใช้ต่างๆ เช่น กระเป๋าถือ เปลญวน เป็นต้น ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ให้เกษตรกรได้ดี นอกจากนี้ใบผักตบชวายังสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณค่าทาง
สารอาหารพบว่า ใบผักตบชวาเมื่อนำมาตากแห้ง มีโปรตีนประมาณ 14 – 20% ไขมัน 1 – 2.5% กากหรือ
เยื่อใยประมาณ 17 – 19% เถ้าประมาณ 14 – 15% และตรวจไม่พบสารเป็นพิษภัยต่อสัตว์ โดยคุณค่าทาง
สารอาหารนี้จะผันแปรไปขึ้นอยู่กับความอ่อนแก่ของใบผักตบชวาและขึ้นอยู่กับสัดส่วนของก้านและใบ
โดยทั่วไปถ้าเป็นใบอ่อนจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าใบแก่และส่วนของใบจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่า
ก้านใบ ดังนั้นหากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่อยู่ใกล้แหล่งที่มีผักตบชวามากหรือจัดหาได้สะดวก ก็น่าที่จะหันมา
ใช้ใบผักตบชวาในการประกอบสูตรอาหารเลี้ยงสุกรเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารสุกร ในภาวะที่ราคา
วัตถุดิบอาหารสัตว์หลักที่ใช้ เช่น ข้าวโพด ปลายข้าว กากถั่วเหลือง และปลาป่น มีราคาแพง
วิธีการทำใบผักตบชวาแห้ง เก็บผักตบชวาขึ้นจากน้ำมาตัดเอาเฉพาะส่วนของใบ นำใบผักตบชวา
ที่ได้ไปผึ่งแดดให้แห้งสนิทแล้วเก็บรวมใส่กระสอบหรือภาชนะอื่นเก็บไว้ในที่แห้ง เมื่อจะใช้ผสมอาหารเลี้ยง
สุกรก็นำมาบดหรือป่นให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้สามารถผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่นๆ ได้ทั่วถึง
การนำมาใช้เป็นอาหารสุกร เนื่องจากใบผักตบชวาแห้งมีเยื่อใยค่อนข้างสูง จึงไม่แนะนำให้นำไป
ใช้เลี้ยงสุกรระยะเล็ก แต่ในสุกรรุ่นและขุนสามารถใช้ใบผักตบชวาแห้งในสูตรอาหารได้ประมาณ 10 % ของ
สูตรอาหาร ซึ่งสุกรจะยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตเป็นปกติ ทำให้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยง
สุกรได้
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ตัวอย่าง สูตรอาหารสำหรับเลี้ยงสุกรรุ่น (น้ำหนัก 20 – 60 กิโลกรัม)
ชนิดวัตถุดิบ
ข้าวโพด
กากถั่วเหลือง
ใบผักตบชวาแห้ง
ปลาป่น
ไขวัวหรือน้ำมันปาล์ม
ไดแคลเซียมฟอสฟอรัส
เกลือป่น
พรีมิกซ์สุกรรุ่น
รวม

ปริมาณ ก.ก)
58.52
19.53
10.00
6.00
3.00
2.20
0.50
0.25
100

ตัวอย่าง สูตรอาหารสำหรับเลี้ยงสุกรระยะขุน (น้ำหนัก 60 – 100 กก.)
ชนิดวัตถุดิบ
ข้าวโพด
รำละเอียด
กากถั่วเหลือง
ใบผักตบชวาแห้ง
ปลาป่น
ไขวัวหรือน้ำมันปาล์ม
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
เกลือ
พรีมิกซ์สุกรขุน
รวม

ปริมาณ ก.ก)
47.15
20.00
11.60
10.00
6.00
3.00
1.50
0.50
0.25
100
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3 การใช้มูลสุกรแห้งในสูตรอาหารเลี้ยงสุกร

ในภาวะปัจจุบันที่วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ เช่น ปลายข้าว ข้าวโพด ปลาป่นและกากถั่วเหลือง
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผสมเป็นสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์มีราคาแพงผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุกร
จำเป็นต้องหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ซึ่งแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนค่าอาหารคือการนำสิ่งเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรกลับมาใช้เป็นอาหารสุกรอีกครั้ง สำหรับมูลสุกรเป็นของเสียเหลือทิ้งจากการเลี้ยงสุกร
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม ซึ่งจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของมูลสุกรที่นำมาตากแห้ง
พบว่ายังมีคุณค่าทางโภชนะอยู่มากพอสมควร (ตาราง) สามารถที่นำกลับมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุกรใหม่ได้
เช่น มีโปรตีนสูงประมาณ 19% และมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่างๆ อยู่ในระดับสูง สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีน
ในสูตรอาหารเลี้ยงสุกรได้
ตาราง แสดงส่วนประกอบทางโภชนะในมูลสุกรตากแห้ง
องค์ประกอบทางโภชนะ
ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
เยื่อใย
เถ้า
ธาตุแคลเซียม
ธาตุฟอสฟอรัส
พลังงานรวม (กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม)
กรดอะมิโนที่จำเป็น
ไลซีน
เมทไธโอนีน
เมทไธโอนีน ซีสตีน
ทริปโตเฟน
ทรีโอนีน
ไอโซลูซีน
อาร์จินีน
ที่มา : ดัดแปลงจาก สมโภชน์ และคณะ(2535) และอุทัย (2532)
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วัตถุแห้ง
5.87 – 10.75
19.26 – 19.59
3.25 – 7.61
13.17 – 15.29
20.84 – 22.19
3.19 – 4.88
2.52 – 4.02
3.93
0.82 – 0.98
0.35 – 0.72
0.61 – 0.90
0.19
0.72
0.75 – 0.78
0.63 – 0.75

อย่างไรก็ตามส่วนประกอบทางโภชนะในมูลสุกรตากแห้ง ดังแสดงในตาราง อาจผันแปรไป ขึ้นอยู่
กับชนิดของอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร ขนาดและอายุของสุกร โดยทั่วไปแล้วมูลสุกรที่ได้จากสุกรเล็ก มักมีโปรตีน
สูงกว่ามูลสุกรที่ได้จากสุกรขุน เนื่องจากอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรเล็กมีโปรตีนสูงกว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรขุนจึง
ทำให้ปริมาณโปรตีนที่หลงเหลือออกมากับมูลสูงกว่า
การใช้มูลสุกรแห้งผสมเป็นอาหารเลี้ยงสุกร เนื่องจากมูลสุกรแห้งมีความน่ากินต่ำและมีเยื่อใย
ค่อนข้างสูง จึงไม่เหมาะที่จะนำกลับไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงลูกสุกรหรือสุกรระยะเล็กแต่สามารถนำมาใช้เลี้ยง
สุกรรุ่นและขุนได้ จากข้อมูลที่มีผู้ศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่า สามารถใช้มูลสุกรตากแห้งเป็น
ส่วนประกอบในสูตรอาหารเลี้ยงสุกรรุ่น (สุกรน้ำหนัก 20 – 60 กิโลกรัม) ได้ถึงระดับ 10% ของสูตรอาหาร
และในสุกรระยะขุน (น้ำหนัก 60 – 100 กิโลกรัม) สามารถใช้ได้ถึง 15% ของสูตรอาหารโดยที่สุกร
ยังมีการเจริญเติบโตเป็นปกติในขณะที่ต้นทุนค่าอาหารต่ำลง สำหรับตัวอย่างสูตรอาหารที่ใช้มูลสุกรแห้ง
เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงสุกรรุ่นสุกรขุนได้แสดงไว้ในตาราง
ตาราง แสดงสูตรอาหารที่ใช้มูลสุกรแห้งเป็นส่วนผสมสำหรับเลี้ยงสุกรรุ่นและสุกรขุน
ชนิดวัตถุดิบ กก.)

สูตรอาหารสุกรรุ่น

ข้าวโพด
53.17
รำละเอียด
10.00
กากถั่วเหลือง
16.51
ปลาป่น
6.00
มูลสุกรแห้ง
10.00
ไขมันสัตว์
3.00
เปลือกหอยป่น
0.50
เกลือ
0.50
แอล ไลซีน
0.07
ไวตามินแร่ธาตุสำหรับสุกรรุ่น
0.25
ไวตามินแร่ธาตุสำหรับสุกรขุน
รวม
100 กก.
กากถั่วเหลือง ชนิดสกัดน้ำมัน โปรตีน 44%
ปลาป่น ชนิดโปรตีน 55%
ระวัง คือ
ตนเอง

สูตรอาหารสุกรขุน
57.59
10.00
10.29
6.00
12.00
3.00
0.30
0.50
0.07
0.25
100 กก.

ข้อเสนอแนะ ในการที่เกษตรกรจะนำมูลสุกรตากแห้งมาผสมเป็นอาหารเลี้ยงสุกร สิ่งที่จะต้องพึง
1. ต้องเป็นมูลสุกรที่มาจากฟาร์มที่ปลอดโรคและพยาธิ หรือควรใช้มูลสุกรแห้งที่ได้จากฟาร์มของ

2. ไม่ควรเปลี่ยนสูตรอาหารที่ใช้อยู่เดิมมาเป็นสูตรอาหารที่มีมูลสุกรแห้งเป็นส่วนประกอบทันที
ทันใด ควรจะค่อยๆ เปลี่ยนสูตรอาหารเพื่อให้สุกรมีระยะเวลาในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับอาหารสูตรใหม่
ดังนั้นหากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจะหันมาใช้มูลสุกรแห้งเป็นส่วนประกอบสูตรอาหารเลี้ยงสุกรก็จะ
ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้ทางหนึ่งและยังสามารถช่วยลดมลภาวะอันเกิดจากการระบายมูลสุกรสู่แหล่ง
น้ำธรรมชาติ
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“หนอนแมลงวัน” แหล่งโปรตีนราคาถูก สำหรับเลี้ยงสุกร

ในการเลี้ยงสุกรผลพลอยได้อย่างหนึ่ง คือ มูลสุกร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้มูลสุกรยังเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์แมลงวันได้ดี จึงมักสร้างความรำคาญ และยังเป็นพาหะ
ของโรคติดต่อบางอย่าง การนำมูลสุกรกลับมาใช้ประโยชน์จึงเป็นหนทางหนึ่งในการกำจัดมูลสุกรเพื่อลด
มลภาวะและช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงสุกรได้ทางหนึ่ง การนำมูลสุกรที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มมาเพาะหนอน
แมลงวัน เพื่อนำหนอนแมลงวันมาทำเป็นอาหารเลี้ยงสุกรก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากมูลสุกร ซึ่ง
นอกจากจะได้หนอนแมลงวันสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสำหรับเลี้ยงสุกรเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์
แล้ว ยังเป็นการควบคุมจำนวนแมลงวันภายในฟาร์มสุกรได้อีกทางหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัด
แมลงวันภายในฟาร์ม โดยเฉพาะในภาวะที่วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ มีราคาแพง
วิธีการเพาะหนอนแมลงวัน ฤดูกาลที่เหมาะสมที่จะเพาะหนอนแมลงวันก็คือ ฤดูร้อนและ
ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มีแมลงวันจำนวนมาก และมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการฟักออกของไข่แมลงวันเป็น
ตัวหนอน วิธีการเพาะก็ไม่ยุ่งยาก โดยการเก็บรวบรวมมูลสุกรภายในฟาร์มนำมาใส่ภาชนะซึ่งอาจใช้กะละมัง
พลาสติกใบโตๆ หลายๆ ใบ เกลี่ยมูลสุกรให้หนาสม่ำเสมอสูงจากก้นกะละมังประมาณ 2 – 3 นิ้วก็พอ
สำหรับมูลสุกรที่ใช้ควรเป็นมูลสุกรที่ใหม่และไม่ควรใช้มูลสุกรแห้งหรือแฉะเหลวเกินไป นำภาชนะที่ใส่มูล
สุกรแล้วไปตั้งไว้ในที่ร่มอาจเป็นบริเวณภายในโรงเรือนสุกรหรือบริเวณที่มีหลังคาสามารถกันแดดหรือฝนได้
เพื่อให้แมลงวันมาวางไข่ หลังจากตั้งทิ้งไว้ประมาณ 3 – 4 วัน จะสังเกตเห็นหนอนแมลงวันเกิดขึ้นจำนวน
มาก จากนั้นนำภาชนะที่ใช้เพาะไปตั้งไว้กลางแจ้งให้ถูกแสงแดด หนอนแมลงวันจะไชชอนมูลสุกรลงไปอยู่
รวมกันที่ก้นภาชนะ ซึ่งช่วงนี้มูลสุกรจะมีลักษณะร่วนซุย จากนั้นตักแยกเอามูลสุกรที่อยู่ชั้นบนออก ก็จะ
เหลือแต่หนอนแมลงวันที่อยู่บริเวณก้นภาชนะ นำหนอนที่ได้ไปนึ่งหรือคั่วในกะทะใบบัวพอให้สุกแล้วนำไป
ผึ่ ง แดดให้ แ ห้ ง สนิ ท จากนั้นนำไปบดให้ละเอียดเก็บไว้ใช้ผ สมอาหารสุกรได้ต่อไป โดยทั่ว ไปมูล สุกรสด
ประมาณ 10 กิโลกรัม จะสามารถเพาะและผลิตเป็นหนอนแมลงวันแห้งได้ประมาณ 0.5 กิโลกรัม
คุณค่าทางโภชนะของหนอนแมลงวันแห้ง
หนอนแมลงวั น แห้ ง ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ะมี สี แ ละกลิ่ น หอม
คล้ายคลึงกับปลาป่น มีคุณค่าทางโภชนะสูง โดยมี
โปรตีนประมาณ 45% ไขมัน 14.52% เยื่อใย 5.9%
เถ้า 16.09% แคลเซี่ยม 2.95% และฟอสฟอรัส
2.31% นอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่างๆ สูง
(ดังแสดงในตาราง) ซึ่งคุณภาพโปรตีนของหนอน
แมลงวันเทียบเท่ากับคุณภาพโปรตีนของปลาป่น
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ตาราง องค์ประกอบทางโภชนะของหนอนแมลงวันแห้ง
โภชนะ
ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
เยื่อใย
เถ้า
แคลเซี่ยม
ฟอสฟอรัส
กรดอะมิโน
ไลซีน
เมทไธโอนีน ซีสติน
ทริปโตเฟน
ทรีโอนีน
ไอโซลูซีน
ลูซีน
อาร์จินีน

ของวัตถุแห้ง
8.53
45.13
14.52
5.90
16.09
2.95
2.31
3.24
1.34
0.52
1.72
1.42
2.43
2.34
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การใช้หนอนแมลงวันแห้งเลี้ยงสุกร

เนื่องจากหนอนแมลงวันแห้งมีโปรตีนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับโปรตีนในปลาป่น จึงสามารถใช้
หนอนแมลงวันแห้งทดแทนโปรตีนของปลาป่นในสูตรอาหารเลี้ยงสุกรได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้ โดย
ผูเ้ ลีย้ งสุกรอาจสามารถใช้หนอนแมลงวันป่นเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนโปรตีนทัง้ จากปลาป่นและกากถัว่ เหลือง
ในสูตรอาหารก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เลี้ยงสุกรสามารถจะเพาะหรือผลิตหนอนแมลงวันแห้งได้มากน้อย
เพียงใด สำหรับสุกรทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารทีม่ หี นอนแมลงวันแห้งป่นเป็นส่วนประกอบ จะมีอตั ราการเจริญเติบโต
และประสิทธิภาพการใช้อาหารดี เช่นเดียวกับสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีน
ตัวอย่าง สูตรอาหารสำหรับเลี้ยงสุกรหย่านม (น้ำหนัก 5 – 20 กก.)
วัตถุดิบ
ปลายข้าว
กากถั่วเหลือง
หนอนแมลงวันแห้งป่น
น้ำมันพืช
เกลือ
แอล ไลซีน
ดีแอล เมทไธโอนีน
ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต
ไวตามินแร่ธาตุสำหรับลูกสุกร
รวม

ปริมาณ กก.)
53.78
24.27
15.00
3.00
0.40
0.14
0.16
3.00
0.25
100

ตัวอย่าง สูตรอาหารสำหรับเลี้ยงสุกรรุ่น (น้ำหนัก 20 60 กก.)
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วัตถุดิบ

ปริมาณ กก.)

ข้าวโพด
กากถั่วเหลือง
หนอนแมลงวันแห้งป่น
น้ำมันพืช
เกลือ
ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต
ไวตามินแร่ธาตุสำหรับรุ่น
รวม

66.96
13.39
15.00
2.00
0.40
2.00
0.25
100

ตัวอย่าง สูตรอาหารสำหรับเลี้ยงสุกรขุน (น้ำหนัก 60 100 กก.)
วัตถุดิบ

ปริมาณ กก.)

ข้าวโพด
มันเส้น
กากถั่วเหลือง
หนอนแมลงวันแห้งป่น
น้ำมันพืช
เกลือ
ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต
ไวตามินแร่ธาตุสำหรับขุน
รวม

40.00
27.87
12.48
15.00
2.00
0.40
2.00
0.25
100

ดังนั้นหากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหันมาเพาะหนอนแมลงวันเพื่อทำเป็นหนอนแมลงวันแห้งป่นเก็บไว้
ใช้ผสมอาหารเลี้ยงสุกรเองก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้โดยเฉพาะสามารถลด
ปริมาณการใช้วัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีน เช่น ปลาป่น และกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารที่นับวันจะมีราคา
แพงมากขึ้น

207

ทางเลือกอาชีพด้านกา ป ป
·Ò§àÅ× Í ¡ÍÒªÕ ¾ ´Œ Ò ¹

การ ปรรป าหาร
209

ไข่เค็ม
ไข่เค็ม เป็นอาหารบริโภคง่าย นำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง และมีความต้องการของตลาด
กว้างขวาง การทำไข่เค็มจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการสร้างรายได้เพิ่มให้ครอบครัว และยังช่วยเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตเกษตรอีกทางหนึ่ง

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

1. ไข่เค็มพอก
ไข่เป็ดสด 1,000 ฟอง เกลือป่น 25 กิโลกรัม ดินเหนียวค่อนข้างเหลว 75 กิโลกรัม แกลบ
ขี้เถ้า 50 กิโลกรัม
2. ไข่เค็มดองน้ำเกลือ
ไข่เป็ดสด 1,000 ฟอง เกลือป่น 40 กิโลกรัม น้ำ 160 ลิตร

ขั้นตอนการผลิต

ไข่เค็มพอก
1. ล้างไข่ให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง
2. นำเกลือป่นและดินเหนียว ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1–2 คืน เพื่อให้เกลือป่นละลาย
เข้ากับดิน และให้ดินหมาดๆ พอพอกได้
3. นำไข่พอกแล้วคลุกลงในแกลบหรือขี้เถ้าให้ทั่ว นำไปเก็บในลังไม้หรือโอ่งดิน อย่าให้ถูกแดด
15–20 วัน จึงนำมาต้มหรือทอดได้
ไข่เค็มดองน้ำเกลือ
1. ล้างไข่ให้สะอาด ทิ้งให้แห้ง นำมาเรียงใส่ขวดโหล
2. เกลือผสมกับน้ำ ต้มให้เดือดกรองด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งให้น้ำเกลือเย็น
3. นำน้ำเกลือเย็นมาใส่ในขวดโหลที่เรียงไข่ไว้แล้ว ทิ้งไว้ 7-10 วัน จึงนำมาต้มหรือทอดได้
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การผลิตกระเทียมดอง
กระเทียมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถนำมาประกอบอาหาร และ
เป็นยารักษาโรคบางชนิด และใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้
การดองกระเที ย มเป็ น การถนอมอาหารที่ ดี วิ ธี ห นึ่ ง ในการรั ก ษาคุ ณ ค่ า ของอาหารเพื่ อ เก็ บ ไว้
รับประทานได้นานๆ หากจะทำกระเทียมดองเป็นอาชีพให้มีรายได้จะต้องรู้จักการจัดการ และการจำหน่าย
ไปพร้อมๆ กัน

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

1. กระเทียม พันธุ์กระเทียมที่ใช้ปลูกในเมืองไทยขณะนี้หากแยกตามท้องถิ่นที่ปลูกมีอยู่ด้วยกัน
3 พันธุ์ คือ กระเทียมพันธุ์เชียงใหม่ กระเทียมพันธุ์ศรีสะเกษ และกระเทียมจีนแดง
2. วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ขวดโหล หม้อเคลือบ ถ้วยตวง ช้อนตวง ผ้าขาวบาง

ส่วนผสมของการทำกระเทียมดอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระเทียม 1 กิโลกรัม
เกลือ 100 กรัม
น้ำส้มสายชู 1 ขวด
น้ำผสมปูนใสพอประมาณ
น้ำ 3 ถ้วยตวง
น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

การดองด้วยกระเทียมแห้ง
1. การทำกระเทียมดองต้องคัดเลือกกระเทียมที่แก่จัด โดยการบีบหัวกระเทียมแห้ง หากมีใบ
ติดมาด้วยให้สงั เกตว่าใบจะต้องมีสเี หลืองเข้ม และมีหวั เล็กๆ ติดมาตามก้านใบกระเทียมทีแ่ ก่จดั เมือ่ นำมาดอง
จะได้กระเทียมดองที่กรอบไม่เปื่อยยุ่ย แล้วนำกระเทียมที่คัดเลือกแล้วมาแกะกลีบ ปอกเปลือกและล้าง
ให้สะอาดนำไปแช่ในน้ำปูนใส ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วตักขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
2. เตรียมน้ำดอง โดยการนำน้ำตาลทราย น้ำส้มสายชูผสมกัน ต้มให้เดือด ปรุงรสให้กลมกล่อม
แล้วน้ำมากรองด้วยผ้าขาวบางทิ้งไว้ให้เย็น
3. นำกระเทียมที่วางให้สะเด็ดน้ำปูนใสลงในขวดที่เตรียมไว้ (ขวดและฝาขวดต้องนำไปลวก
ในน้ำร้อนที่เดือดๆ ก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค)
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4. เทน้ำที่ผสม และต้มลงแล้วไปในขวดให้ท่วมกระเทียม และอย่าให้กระเทียมลอย ปิดฝาขวด
ให้แน่นเก็บไว้ประมาณ 1 เดือน รับประทานได้
การดองด้วยกระเทียมสด
1. นำกระเที ย มไปแช่ น้ ำ ประมาณ 2 ชั่ ว โมง จนเปลื อ กพองแล้ ว นำขึ้ น แช่ น้ ำ เย็ น อี ก 1 คื น
ปอกเปลือกออก
2. นำกระเทียมที่ปอกเปลือกมาผึ่งไว้บนตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ
3. ต้มน้ำส้มสายชู น้ำตาล เกลือ ให้เดือด กรองฝุ่น ด้วยผ้าขาวบาง แล้วปล่อยไว้ให้เย็น
4. นำกระเทียมที่ผึ่งไว้ลงแช่ในน้ำดองที่เตรียมไว้ โดยกดกระเทียมให้จมอย่าให้กระเทียมลอย
ขึน้ มาอีก 2 วัน รินน้ำทีแ่ ช่กระเทียมออก เติมน้ำตาลลงไปประมาณ 21- ถ้วย ตัง้ ไฟให้เดือดและทิง้ ไว้ให้เย็น แล้วใส่
กระเทียมที่นำออกมา แช่ลงอีกครั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 1 เดือน จึงจะใช้ได้ ทำเช่นนี้ความเผ็ดของกระเทียม
จะหายไป

ผลผลิต

กระเทียมดอง
บรรจุหีบห่อ เป็น 2 แบบ คือ
1. ขวดโหล อาจมีขนาดของขวดแตกต่างกัน แต่ควรหาขวดที่มีลักษณะเหมือนหรือเท่าๆ กัน
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
2. ถุงพลาสติก สามารถบรรจุได้ แต่ต้องปิดปากถุงให้แน่นหรือปิดผนึกให้เรียบร้อย มีฉลาก
ติดข้างๆ เพื่อบอกรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ราคา แหล่งผลิต และได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

ตลาด และผลตอบแทน

ขายได้ 2 ลักษณะ
1. การขายปลีก จะราคาดีกว่าราคาส่ง เพราะขายจำนวนน้อย ในการขายปลีกนี้ สามารถวางได้
ตามข้างทางบริเวณใกล้กับแหล่งผลิตของตนเอง โดยใช้วิธีตั้งโต๊ะ ระยะแรกอาจขายได้น้อย เมื่อเป็นที่รู้จัก
แล้วอาจขายได้มากขึ้น แล้วนำไปขายในตลาดท้องถิ่น และตลาดในเมือง
2. การขายส่ง โดยติดต่อตามร้านต่างๆ ราคาขายส่งจะถูกกว่าราคาปลีก
หมายเหตุ
1. กระเทียมโทนดอง ราคาประมาณ กิโลกรัมละประมาณ 90 บาท
2. กระเทียมดองปกติ ราคาประมาณ กิโลกรัมละประมาณ 35 บาท
หมายเหตุ ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจ และ
แหล่งจัดซื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทน
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การผลิตข้าวเกรียบ
ข้าวเกรียบเป็นผลิตภัณฑ์์อย่างหนึ่งที่แปรรูปจากมันสำปะหลัง มันเทศ และอื่นๆ หากเกษตรกร
ขายผลิตผลทางการเกษตรเหล่านีใ้ นรูปของวัตถุดบิ อาจได้ราคาต่ำไม่คมุ้ ทุน การเก็บรักษาไม่ได้นานเท่าทีค่ วร
ข้าวเกรียบยังเป็นผลิตภัณฑ์์ที่ใช้เทคโนโลยีไม่ยุ่งยากมากนักและมีการบริโภคโดยทั่วไป และสามารถนำ
วัตถุดิบอื่นจำพวกสมุนไพรมีตลาดรองรับทั่วประเทศ ฉะนั้นจึงได้จัดทำโมเดล “การผลิตข้าวเกรียบ”
เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

วิธีทำ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กุ้ง ปลา ฟักทอง ปลาหมึก เห็ด ฯลฯ 1/2 กิโลกรัม
แป้งมัน 2 1/2 กิโลกรัม
แป้งสาลี 2 ช้อนโต๊ะ
เกลือป่น 2 ช้อนโต๊ะ
กระเทียม 1 1/2 ช้อนโต๊ะ
พริกไทย 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำ

- ทำความสะอาดกุ้ ง เอาเนื้ อ กุ้ ง ไปโขลกหรื อ ปั่ น ให้ ล ะเอี ย ด เติ ม เกลื อ เติ ม น้ ำ พริ ก ไทย
กระเทียม (ที่ปั่นหรือโขลกแล้ว) แล้วปั่นอีกครั้งจนละเอียดและเข้ากันดี
- นำส่ ว นผสมที่ ไ ด้ จ ากการปั่ น ไปเทคลุ ก เคล้ า กั บ แป้ ง มั น และแป้ ง สาลี แล้ ว นวดให้ เข้ า กั น
ประมาณ 30-40 นาที
- ปั้นให้เป็นแท่งยาว สัก 5-6 แท่ง
- นำมานึ่งให้สุกประมาณ 1 ชั่วโมง
- เมื่อสุกแล้ว ยกลงมาทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆ แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง
แล้วนำมาทอดได้
เงินลงทุนไม่เกิน 150 บาท สามารถทำข้าวเกรียบได้ประมาณ 2 1/2 กิโลกรัม ราคาขายประมาณ
กิโลกรัมละ 100 บาท หรือมากกว่านัน้ หมายถึงขายส่งแบบยังไม่ทอด หรือทอดขายส่งตามร้านค้าก็จะได้กำไร
มากขึ้นอีก
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ผลผลิต ตลาด และผลตอบแทน
รายการลงทุน
1. โรงเรือนผลิต
2. อุปกรณ์การผลิต
3. วัตถุดิบในการผลิต ข้าวเกรียบ
100 กิโลกรัม
- มันสำปะหลังสุก 70 กิโลกรัม
- แป้งมัน 20 กิโลกรัม
- แป้งสาลี 20 กิโลกรัม
- เครื่องปรุงรส
(เกลือป่น กระเทียม อื่นๆ)
- เชื้อเพลิง
- ค่าแรง
4. บรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น กล่อง ถุงพลาสติก
5. เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม
6. ส่งเสริมการขาย
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มูลค่าการลงทุน ปริมาณผลผลิต มูลค่าผลผลิต ผลกำไร
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
78,500
3,500
500
300
700
1,500
100
400
31,500
15,000
2,500

ข้าวเกรียบดิบ
100 กิโลกรัม

6,000

2,500

การผลิต
เครื่องดื่มสมุนไพรผง
เครื่องดื่ม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของคนไทย การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรจะได้ทั้งกลิ่น
และรสชาติธรรมชาติของสมุนไพรนั้นๆ นอกจากทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย
การนำเอาสมุนไพรมาทำเป็นเครื่องดื่มในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ผงและชาสมุนไพรนั้น จะเน้นที่รสชาติและ
คุณประโยชน์ในด้านเสริมสุขภาพ เมือ่ รับประทานแล้วสามารถลดคลอเลสเตอรอล ป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ได้
โดยไม่มีผลข้างเคียง นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

1) ปรับปรุงสถานที่ผลิต
- ค่ า วั ส ดุ ป รั บ ปรุ ง สถานที่ เช่ น ปู น หิ น ทราย กระเบื้ อ ง ตาข่ า ย มุ้ ง ลวด เป็ น ต้ น
ตามสภาพของสถานที่แต่ละแห่ง
2) อุปกรณ์การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรผง
1. เครื่องชั่งละเอียด 1 กิโลกรัม
500
บาท
2. เครื่องชั่งหยาบ 15 กิโลกรัม
1,000
บาท
3. เครื่องอบแห้ง 5 ถาด
45,000
บาท
4. เครื่องบด 7 ระดับ
3,000
บาท
5. เครื่องคั้น
5,000
บาท
6. หม้อตุ๋น
10,000
บาท
7. กะละมังสเตนเลส
3,500
บาท
8. หม้อสเตนเลส
5,000
บาท
9. ชุดเครื่องครัว
3,000
บาท
10. ตะแกรงเบอร์ 8 และเบอร์ 24
800
บาท
11. เทอร์โมมิเตอร์
200
บาท
12. ผ้ากรองอุตสาหกรรม
1,600
บาท
13. เครื่องผนึกถุงตะเข็บ 5 มิลลิเมตร
3,000
บาท
14. เตาแก๊ส 4 หัวเตา
4,000
บาท
3) ค่าบรรจุภัณฑ์์
10,000
บาท
- ถุงพลาสติกขนาดต่างๆ
- สติ๊กเกอร์ปิดผลิตภัณฑ์์
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ขั้นตอนการดำเนินงาน

วางแผนจัดหาวัตถุดิบ
- กำหนดคุณภาพและปริมาณ
- กลุ่มผลิตวัตถุดิบเอง
- กระจายให้สมาชิกในชุมชนผลิต
- จัดหาจากแหล่งอื่นภายในท้องถิ่น
- จัดทำเครือข่ายวัตถุดิบกับชุมชนอื่น

ผลผลิต

-

มะตูมผง มูลค่าการลงทุน 380 บาท 10 กิโลกรัม
กระเจี๊ยบผง มูลค่าการลงทุน 440 บาท 10 กิโลกรัม
คำฝอย มูลค่าการลงทุน 440 บาท 10 กิโลกรัม
บัวบกผง มูลค่าการลงทุน 390 บาท 10 กิโลกรัม
ส้มแขกผง มูลค่าการลงทุน 440 บาท 10 กิโลกรัม

มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตลาด และผลตอบแทน

วางแผนการตลาด
- ตลาดนัด/ตลาดในท้องถิ่น
- สถานที่ท่องเที่ยว/งานเทศกาลต่างๆ
- พ่อค้าคนกลาง
- สถานที่ราชการ
- ร้านค้าในปั๊มน้ำมัน
ผู้ผลิตต้องจัดหาบรรจุภัณฑ์์
- เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์์
- เหมาะสมกับตลาด/ผู้บริโภค
- ราคาพอสมควร
- ซื้อหาได้สะดวก

หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจและแหล่งจัดซื้อ
ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทน
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การผลิตน้ำพริกตาแดง
น้ำพริกตาแดง เป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้นเหนียว โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูป มาใส่
เครือ่ งปรุงต่างๆ เช่นพริกแห้ง หอม กระเทียม ซึง่ การทำอาหารพืน้ บ้านนี้ เป็นการถ่ายทอดความรูจ้ ากรุน่ หนึง่ ไปสู่
อีกรุน่ หนึง่ เป็นอาหารทีท่ ำง่ายและมีรสชาติดี

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

วัตถุดบิ
พริกแห้งเม็ดใหญ่
พริกขีห้ นูแห้ง
ปลาย่าง
หอมแดง
กระเทียม
มะขามเปียก
น้ำตาลปีบ๊
กะปิ
เกลือ
น้ำปลา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1,900
550
1,900
1,900
1,150
550
370
50
180
950

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

133
55
190
76
42
7.3
7.4
36.6
1.8
26.6

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิธที ำ
- พริกแห้งผ่าเอาเม็ดออก ล้างน้ำให้สะอาด ผึง่ ให้แห้ง คัว่ ให้กรอบ
- พริกขีห้ นู ล้างน้ำสะอาด ผึง่ ให้แห้งแล้วนำมาคัว่
- หอมแดง กระเทียมปอกเปลือกคัว่ กะปิเผาไฟให้สกุ
- ปลาย่าง หอมแดง กระเทียม กะปิบดให้ละเอียดอีกครัง้
- ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียก น้ำปลา เกลือ น้ำตาล เก็บใส่ขวดทีส่ ะอาดฆ่าเชือ้ แล้ว ปิดฝาเก็บไว้
รับประทานได้นาน

ผลผลิต

น้ำพริก 10 กิโลกรัม ทุน 575.70 บาท

ตลาดและผลตอบแทน

ขาย 1,000 บาท (กิโลกรัมละ 100 บาท)
กำไร 424.30 บาท
หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจและแหล่ง
จัดซื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทน

217

การผลิตน้ำพริกเผา
น้ำพริกเผา เป็นน้ำพริกสารพัดประโยชน์ สามารถทำอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มยำ มาม่า
รสต้มยำ น้ำพริกเผาผัดไก่ หมู เนือ้ หรือผัดพริกเผาทะเล ยำชนิดต่างๆ ข้าวผัดพริกเผาหรือจะกินเป็นกับจิม้ กับผักต้ม
หรือไข่ตม้ /ไข่เจียว

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

วัตถุดบิ
พริกแห้งเม็ดใหญ่
หอมแดง
กระเทียม
กุง้ แห้ง
กะปิ
มะขามเปียก
น้ำตาลปีบ๊
น้ำมันพืช

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1,600
2,250
2,250
600
350
475
1,600
2,000

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

112
90
78.75
180
28
31.50
32
60

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิธที ำ
- พริกแห้งผ่าเอาเม็ดออก ล้างน้ำให้สะอาด ผึง่ ให้แห้ง
- หอมแดง กระเทียม ปอกเปลือก ล้างน้ำหัน่ บางๆ
- กุง้ แห้งล้างน้ำสะอาด ผึง่ ให้แห้ง
- นำเครือ่ งปรุง ในข้อ 1 – 3 และกะปิ ทอดให้เหลืองกรอบ โขลกให้ละเอียดเป็นเนือ้ เดียวกัน
- นำน้ำพริกในข้อ 4 ผัดน้ำมัน ปรุงรสด้วยมะขามเปียก เกลือ น้ำตาล เก็บใส่ขวดทีส่ ะอาดฆ่าเชือ้
ปิดฝาเก็บไว้รบั ประทานได้นาน

ผลผลิต

น้ำพริกเผา 10 กิโลกรัม ทุน 612.25 บาท

ตลาด และผลตอบแทน

ขาย 1,200 บาท (กิโลกรัมละ 120 บาท)
กำไร 587.75 บาท
หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจและแหล่ง
จัดซื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทน
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การผลิตน้ำพริกนรก
อาหารรสเผ็ด หรือน้ำพริก เป็นอาหารที่คนไทยนิยมบริโภคกันมาก ช่วยให้เจริญอาหารและยังมี
คุณค่าทางสมุนไพร ช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดี และยังเชื่อกันว่าสามารถป้องกันมะเร็งได้ด้วย พริกมี
หลายชนิดและใช้ในการทำน้ำพริกได้ต่างกัน ปัจจุบันการโขลกน้ำพริกใช้เองในบ้านลดน้อยลง นิยมซื้อ
บริโภคกันเป็นส่วนใหญ่ อาชีพทำน้ำพริกขายจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากผลิตไม่ยุ่งยาก
วัตถุดิบหาได้ง่าย และยังได้กำไรงามอีกด้วย
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ส่งเสริมให้อาชีพการทำน้ำพริกเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับ
เกษตรกรภายใต้โครงการเผยแพร่ทางเลือก อาชีพเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับ
วิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน และอาจพัฒนาจนเป็นสินค้าเด่นของชุมชนต่อไป

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

วัตถุดิบ
พริกแห้งเม็ดใหญ่
พริกขีห้ นูแห้ง
ปลาย่าง
หอมแดง
กระเทียม
มะขามเปียก
น้ำตาลปีบ๊
เกลือ
น้ำมันพืช (สำหรับทอดปลา)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1,500 กรัม
1,000 กรัม
4,500 กรัม
1,000 กรัม
1,000 กรัม
300 กรัม
300 กรัม
400 กรัม
500 กรัม

105
100
450
40
35
12
6
15
15

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิธีทำ
- ปลาย่างทอดกรอบ โขลกละเอียด
- พริกแห้งเม็ดใหญ่ผ่าเอาเม็ดออก ล้างน้ำผึ่งให้แห้ง
- พริกขี้หนูล้างน้ำ ผึ่งให้แห้ง
- หอมแดง กระเทียม ปอกเปลือกหั่นบางๆ
- นำทั้งหมดมาคั่วให้หอม และโขลกให้ละเอียดใส่ปลาย่างในข้อ 1 ผสมกัน แล้วปรุงรสด้วยเกลือ
น้ำตาล มะขามเปียก
- โขลกรวมให้เข้ากัน เก็บใส่ขวดที่สะอาดฆ่าเชื้อโรค ปิดฝาเก็บไว้รับประทานได้นาน

ผลผลิต
น้ำพริก 10 กิโลกรัม ทุน 767 บาท
ตลาดและผลตอบแทน

ขาย 2,000 บาท (กิโลกรัมละ 200 บาท)
กำไร 1,233 บาท
หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจ
และแหล่งจัดซื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทน
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การผลิตพริกแกงเผ็ด
เครื่องแกงถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญมากในการปรุงอาหารไทย ซึ่งใช้ประกอบอาหารไทย
มากมายหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็นอาหารประเภทแกง ผัด หรืออืน่ ๆ เครือ่ งแกงทีใ่ ช้แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
ที่วัตถุดิบที่นำมาผสมเป็นเครื่องแกง การกินอาหารที่มีเครื่องแกงมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีสรรพคุณ
มากมาย

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

วัตถุดิบ
พริกแห้งเม็ดใหญ่
ตะไคร้สดหัน่
ข่าสดหัน่
ผิวมะกรูดหัน่
หอมแดง
กระเทียม
กะปิ
เกลือป่น
น้ำปลา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

3,000
2,500
750
800
750
750
300
150
1,000

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

210
25
7.5
8
30
26.25
24
1.5
30

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิธีทำ
พริกแห้งผ่าเอาเม็ดออก ล้างน้ำให้สะอาด แช่นำ้ ให้นมิ่ หอมแดง กระเทียมปอกเปลือก นำพริกแห้งผสมกับ
ตะไคร้ ข่า ผิวมะกรูด หอม กระเทียม กะปิ เกลือ บดรวมกันให้ละเอียด ปรุงรสด้วยน้ำปลา และเก็บไว้
รับประทาน

ผลผลิต

พริกแกงเผ็ด 10 กิโลกรัม ทุน 362.25 บาท

ตลาด และผลตอบแทน

ขาย 600 บาท (กิโลกรัมละ 60 บาท)
กำไร 237.15 บาท
หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจและแหล่ง
จัดซื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทน
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การผลิต
พริกแกงเขียวหวาน
แกงเขียวหวาน จะแตกต่างจากแกงชนิดอื่นๆ ตรงที่แกงมีสีเขียว ตามสีของพริกที่ใช้ หรือใช้ใบพริก
ใส่เนื้อสัตว์ตามต้องการ เช่น หมู ไก่ เนื้อ ลูกชิ้นปลากราย

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้
วัตถุดิบ
พริกขีห้ นูสด
พริกเหลือง
ตะไคร้หนั่
ข่าหัน่
หอมแดง
กระเทียม
ผิวมะกรูดหัน่
พริกไทย
กะปิ
เกลือป่น
น้ำปลา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

2,000
800
3,500
1,000
750
750
200
50
100
100
750

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

100
50
42
10
30
26.25
20
10
8
1
20

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิธีทำ
- พริกขี้หนู พริกเหลือง นำมาเด็ดก้านออก ล้างน้ำผึ่งให้แห้ง
- หอมแดง กระเทียม ปอกเปลือก
- นำเครื่องปรุงทั้งหมดผสมกัน (ยกเว้นน้ำปลา) แล้วบดด้วยเครื่องบด 3 ครั้ง
- นำส่วนผสมในข้อ 3 ปรุงรสด้วยน้ำปลา ผสมให้เข้ากัน เก็บใส่ถุง

ผลผลิต

พริกแกงเขียวหวาน 10 กิโลกรัม ทุน 317.25 บาท

ตลาด และผลตอบแทน

ขาย 600 บาท (กิโลกรัมละ 60 บาท)
กำไร 282.75 บาท
หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจและแหล่ง
จัดซื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทน
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การผลิตพริกแกง
พริกแกง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร พริกแกงก็ยังขายได้ เพราะพริกแกงเป็นส่วนประกอบ
สำคัญในอาหารของคนไทย เช่น ผัดพริกขิงใส่ถวั่ ฝักยาวหรือถัว่ แขก ทำน้ำยาขนมจีน ผัดผักบุง้ กับหมู หรือเนือ้

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้
วัตถุดิบ
พริกขี้หนูแห้ง
ข่า
ตะไคร้หั่น
ผิวมะกรูดหั่น
หอมแดง
กระเทียม
ขมิ้น
กะปิ
เกลือ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1,400
1,400
4,200
280
1,400
350
200
700
70

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

84
14
50.5
20.8
56
9.8
1.3
42
0.7

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิธีทำ
พริกขีห้ นูแห้งนำมาล้างน้ำให้สะอาด ผึง่ ให้แห้ง ตะไคร้ ผิวมะกรูดหัน่ ฝอย ข่า ขมิน้ ซอยบางๆ หอมแดง
กระเทียมปอกเปลือก และผสมกับกะปิ เกลือ นำเครื่องปรุงทั้งหมดใส่เครื่องบดประมาณ 3 ครั้ง บรรจุลง
ในภาชนะที่เตรียมไว้

ผลผลิต

น้ำพริกแกง 10 กิโลกรัม ทุนประมาณ 280 บาท

ตลาด และผลตอบแทน

ขาย 600 บาท (กิโลกรัมละ 60 บาท)
กำไร 320 บาท
หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจและแหล่ง
จัดซื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทน
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หอยเชอรี่อาหารจานเด็ด
หอยเชอรี่สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายแบบเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น มีข้อแม้ว่าหอยเชอรี่
ทีน่ ำมาปรุงอาหารนัน้ ต้องไม่จบั หรือเก็บในแหล่งทีม่ สี ารเคมีกำจัดศัตรูพชื หรือสัตว์ รวมทัง้ บริเวณแหล่งน้ำเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ก่อนนำมาบริโภคต้องปรุงให้สุก ห้ามรับประทานสุก ๆ ดิบ ๆ เพราะหอยเชอรี่เป็น
สัตว์นำ้ อาจมีพยาธิบางชนิดทีต่ ดิ มาสูผ่ บู้ ริโภคได้ การเตรียมหอยเชอรีเ่ พือ่ ปรุงอาหารไม่ควรใช้หอยทีม่ ขี นาดใหญ่
เกินไป เพราะเนื้อจะเหนียว ต้องล้างให้สะอาดและเผาหรือต้มให้สุกก่อน จากนั้นจึงแกะแต่เฉพาะบริเวณ
ที่แข็งมาใช้ปรุงอาหาร ต้องตัดส่วนที่เป็นตาของหอยออก โดยสังเกตว่าจะมีสีเหลือง ลักษณะเป็นก้านคล้าย
เข็มหมุด จากนั้นจึงล้างให้สะอาดอีกครั้งด้วยน้ำเกลือ หรือสารส้มเพื่อขจัดเมือกและกลิ่นคาวของหอยเชอรี่
จากนั้นจึงนำมาปรุงเป็นอาหารต่าง ๆ ตามต้องการ

ห่อหมกหอยเชอรี่

ส่วนผสม
หอยเชอรี่เผาแกะเอาแต่เนื้อหั่นบาง ๆ
2
ถ้วย
มะพร้าว
300
กรัม
1
กระทงใบตองกว้าง 2 2- นิ้ว
10
กระทง
พริกแดง
1
เม็ด
น้ำปลา
2
ช้อนโต๊ะ
เครื่องปรุงน้ำพริกห่อหมก
พริกแห้ง
3
เม็ด
กระเทียม
5
กลีบ
ตะไคร้หั่นบางๆ
1
ช้อนโต๊ะ
พริกไทย
5
เม็ด
หอมเล็ก
3
หัว
1
ข่าหั่นละเอียด
ช้อนชา
2
รากผักชี
1
ช้อนชา
เกลือ
1
ช้อนชา
วิธีทำ
1. คั้นมะพร้าวใส่น้ำ 12- ถ้วย คั้นให้ได้กะทิ 1 12- ถ้วย
2. โขลกน้ำพริกให้ละเอียด
3. ช้ อ นหั ว กะทิ 1-2 ถ้ ว ย ใส่ แ ป้ ง ข้ า วเจ้ า 1 ช้ อ นชา เกลื อ 1-2 ช้ อ นชา ตั้ ง ไฟคนพอเดื อ ด
ยกลงสำหรับหยอดหน้า
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4. คนน้ำพริกกับกะทิให้เข้ากัน ใส่กะทิทีละน้อย คนให้เข้ากันจนกะทิหมด ใส่หอยเชอรี่ และ
น้ำปลา คนให้เข้ากัน ตักใส่ใบตองปิ้ง แล้วชิมรส ถ้ารสดีแล้วเอาใบโหระพาใส่กระทง แล้วตักหอยเชอรี่
ผสม ใส่ให้เต็มกระทง หยอดหัวกะทิ โรยผักชี และพริกแดง นึ่งในน้ำเดือด 15 นาที ยกลง

น้ำพริกเผาหอยเชอรี่

ส่วนผสม
พริกแห้งจินดา
100
กรัม
หอมแดง
150
กรัม
กระเทียม
100
กรัม
เนื้อหอมบดละเอียด
150
กรัม
กะปิ
150
กรัม
น้ำตาลปี๊บ
50
กรัม
น้ำมันพืช
200
กรัม
น้ำมะขามเปียก
100
กรัม
วิธีทำ
1. นำพริก หอม กระเทียม ทอดให้เหลือง
2. หอยเชอรี่ล้างด้วยสารส้ม แล้วบดละเอียดนำไปผัดให้แห้ง
3. โขลกพริก หอม กระเทียม ให้ละเอียด นำหอยเชอรี่โขลกผสมลงไปให้เข้ากัน ปรุงรสด้วย
น้ำตาลปี๊บ และน้ำมะขามเปียก
4. นำไปผัดน้ำมันให้สุก เก็บไว้รับประทานได้นาน

แกงคั่วหอยเชอรี่

ส่วนผสม
หอยเชอรี่แกะเอาแต่เนื้อแล้วนำไปย่าง
1
ถ้วย
น้ำพริกแกงคั่ว
2
ช้อนโต๊ะ
ปลาย่าง
2
ตัว
หน่อไม้ไผ่ตง
0.5
กิโลกรัม
หัวกะทิ
2
ถ้วย
ชะอม
4
ยอด
ใบชะพลู หั่นฝอย
น้ำปลา
น้ำตาล
วิธีทำ
1. นำหัวกะทิตั้งไฟปานกลาง 1 ถ้วย ใส่พริกแกงที่โขลกกับปลาย่างและกะปิ ผัดจนหอม แล้วเติม
น้ำปลา น้ำตาล ใส่หอยเชอรี่ผัดไปจนหอม
2. เติมกะทิลงไปอีก 1 ถ้วย พอเดือดใส่หน่อไม้ไผ่ตงต้มสุก ชะอม และใบชะพลูหั่นฝอย
3. เติมหัวกะทิแล้วยกลงเพื่อรับประทาน
แหล่งข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร
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การผลิตไส้กรอก
ไส้กรอก เป็นอาหารที่บริโภคง่าย สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง ทำจากการแปรรูป
เนื้ อ สั ต ว์ อาทิ สุ ก ร ไก่ ปลา ไส้ ก รอกจึ ง มี ห ลากหลายชนิ ด และรสชาติ ขึ้ น อยู่ กั บ ความนิ ย มของ
ผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น

ปัจจัยจำเป็นต้องใช้

เนื้อหมูสำหรับไส้กรอก
- เนื้อจากคอถึงหน้าขา เหมาะสำหรับทำไส้กรอกจะเป็นหมูที่ปนมัน โดยมีมันประมาณ 30%
ถ้าใช้ส่วนนี้ทำไส้กรอกไม่ต้องเติมมันแข็ง
- มันหมูส่วนหลังเป็นมันแข็ง ใช้ใส่ในไส้กรอกผสมกับเนื้อส่วนที่ไม่มัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สูตรไส้กรอกอีสาน
- เนื้อหมู
10
กิโลกรัม
- ข้าวสุก
4
กิโลกรัม
- กระเทียม
1
กิโลกรัม
- พริกไทยป่น ซอสปรุงรส น้ำตาล เกลือ
- ไส้สะอาด
1
กิโลกรัม
วิธีทำ
- บดหมูคลุกเกลือใส่ไว้ในตู้เย็น
- เติมเครื่องปรุงทั้งหมดนวดต่อจนเหนียว
- นำไปกรอกในไส้หมูจริง
- แขวนไว้ในที่โปร่ง 2-3 วัน พอเปรี้ยวแล้วนำมาทอดหรือย่าง
หมายเหตุ : ข้อควรจำในการทำไส้กรอก
เวลาทำหมูต้ อ งเย็ น อุ ณ หภู มิ ข องเนื้ อ หมู เวลาทำการผลิ ต ต้ อ งต่ ำ กว่ า 15 องศาเซลเซี ย ส
อย่าใส่หมูมากเกินไปจะทำให้เนื้อหมูและมันหมูไม่ประสานกัน หมูและมันไม่จับตัวกัน อย่าต้มอุณหภูมิ
ที่ร้อนเกินไปจะทำให้ไส้กรอกแตกอยู่ภายในไส้

ผลผลิต

- ไส้กรอกอีสาน

ตลาด และผลตอบแทน

เนื่องจากความต้องการของตลาดยังกว้างขวางอยู่ การผลิตไส้กรอกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
สร้างรายได้เพิ่มให้ครอบครัว และยังช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
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การผลิตกะปิ น้ำปลา
อาหารทะเล เป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดีต่อร่างกาย มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย มีสาร
ไอโอดีน และอาหารทะเลยังประกอบด้วย กรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณกรดไขมัน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดโรคคลอเรสเตอรอล โรคหัวใจได้ นอกจากนี้อาหารทะเลยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามิน
ที่สำคัญ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส อีกด้วย

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

กะปิ
กุ้งสด
เกลือ
น้ำผึ้ง
น้ำปลา
ปลากะตัก
เกลือ
โอ่งหมัก ขวดบรรจุ

100
30
250

กิโลกรัม
กิโลกรัม
ซีซี

75
25

กิโลกรัม
กิโลกรัม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

กะปิ
- นำกุ้ ง สดล้ า งน้ ำ ทะเลให้ ส ะอาด แล้ ว นำมาผึ่ ง บนแผงรอผึ่ ง แดดประมาณ 3-4 ชั่ ว โมง
จนกุ้งแห้งพอหมาดๆ
- นำกุ้งมาเคล้ากับเกลือให้เข้ากัน แล้วนำมาโขลก โดยไม่ต้องละเอียดมากนัก
- นำกุ้งที่โขลกหมักในโอ่ง ประมาณ 15 วัน แล้วตักออกจากโอ่งมาผึ่งแดดอีก 1 วัน และนำมา
โขลกเป็นเนื้อเดียวกัน
- นำน้ำผึ้งทารอบตุ่ม แล้วนำกุ้งที่โขลกเป็นเนื้อเดียวกันอัดลงในโอ่ง หมักต่อประมาณ 3 เดือน
จึงนำมาจำหน่าย
น้ำปลา
- ล้างปลาให้สะอาดควักไส้ออก ตัดหัว ล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง
- นำปลากับเกลือมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
- ตักใส่โอ่ง หมักไว้ 8-12 เดือน ปิดฝาโอ่งให้แน่น
- เมื่อครบกำหนดที่หมัก ตักน้ำปลาดิบมาต้ม แล้วกรองให้สะอาด ทิ้งให้อุ่น กรอกใส่ขวด
ปิดฝาขวด ปิดฉลาก

ผลผลิต

กะปิ น้ำปลา

ตลาด และผลตอบแทน

- ส่งขายในตัวจังหวัด/ต่างจังหวัด ขายกิโลกรัมละ 70 บาท
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เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอก
ผสมธัญพืช
เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย
โดยการเพาะให้ข้าวกล้องงอก ซึ่งในกระบวนการงอกมีการสร้างสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

คุณประโยชน์ของข้าวกล้องงอก

- มีอนุมูลอิสระกลุ่มฟีโนลิก ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้า ชะลอความแก่
- สารออริซานอล ช่วยลดอาการผิดปกติของวัยทอง
- สารกาบาช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ช่วยผ่อนคลายทำจิตใจให้สงบ หลับสบายลดความเครียด
วิตกกังวล ลดความดันโลหิต
- มีใยอาหาร ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันมะเร็งลำไส้ และลดอาการท้องผูก
- มีวิตามินอี ลดการเหี่ยวย่นของผิว

กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช

1. นำข้ า วกล้ อ งพั น ธุ์ ข าวดอกมะลิ 1 05 หรื อ ปทุ ม ธานี 1 มาเพาะให้ ง อกเป็ น ตุ่ ม เล็ ก ๆ โดยนำ
ข้าวกล้องมาล้างน้ำทำความสะอาดแล้วแช่นำ้ นาน 4 ชัว่ โมง จากนัน้ ทำการล้างข้าว ทิง้ ให้สะเด็ดน้ำใส่ภาชนะ
ปิดทิ้งไว้นาน 6 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาล้างข้าวอีกครั้ง ทิ้งให้สะเด็ดน้ำ ใส่ในภาชนะปิดทิ้งไว้นาน 14 ชั่วโมง
เมื่อครบเวลาจะได้เมล็ดข้าวกล้องงอกสด
2. นำข้าวกล้องพันธุข์ า้ วเหนียวดำ (ข้าวก่ำ) มาเพาะให้งอกเป็นตุม่ เล็กๆ โดยทำเช่นเดียวกับข้าวกล้อง
พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ตามกรรมวิธีในข้อ 1
3. ถั่วเหลืองนำมาล้างทำความสะอาด แล้วแช่น้ำค้างคืน
4. งาขาว นำมาคั่วจนมีกลิ่นหอม
5. นำส่วนผสมทั้งหมด ไปต้มในเครื่องทำน้ำนมถั่วเหลืองแบบอัตโนมัติ นานประมาณ 20 นาที
โดยมีอัตราส่วนดังนี้
ข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 หรือปทุมธานี
170 กรัม หรือ 1 ถ้วย
ข้าวกล้องงอกพันธุ์ข้าวเหนียวดำ (ข้าวก่ำ)
30 กรัม หรือ ครึ่งถ้วย
ถั่วเหลืองแช่ค้างคืน
20 กรัม หรือ ครึ่งถ้วย
งาขาวคั่ว
20 กรัม หรือ ครึ่งถ้วย
น้ำ (สะอาด)
1,400 มิลลิลิตร
6. นำมากรอง 2 ครั้ง ได้น้ำข้าวกล้องงอก
7. ทำการปรุงรสด้วยน้ำตาล 10-15 กรัม ต่อน้ำข้าวกล้อง 200 มิลลิลิตร หรือตามใจชอบ
8. ทำการต้มฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที แล้วทำการกรองก่อนบรรจุ
ใส่ขวดพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์์เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชมีคุณค่าทาง
โภชนาการ โปรตีน 0.49 กรัม ไขมัน 2.05 กรัม ความชืน้ 88.21 กรัม เถ้า 0.06 กรัม คาร์โบไฮเดรต 9.19 กรัม
พลังงาน 57.17 กิโลแคลอรี่ และสาร Gamma amino butyric aci (G B ) 4.62 มิลลิกรัม
แหล่งข้อมูล : ศูนย์วจิ ยั ข้าวปทุมธานี สำนักวิจยั และพัฒนาข้าว กรมการข้าว โทร.02-5771688-9
โทรสาร 02-5771300
. .rice hailand. o. h

227

การแปรรูปเผือก
เผือก เป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่สำคัญชนิดหนึ่งคนไทยนิยมบริโภค เพราะมีกลิ่นหอมและ
รสชาติดี มีลักษณะเป็นหัวขรุขระมีสีม่วงปนน้ำตาล ราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับพืชอย่างอื่น ที่นิยมนำมา
แปรรูปทำอาหาร คือ เผือกหอม เพราะเมื่อต้มแล้วจะมีกลิ่นหอมชวนรับประทานเนื้อร่วนซุย เผือกหนัก
109 กรัม มี 120 แคลลอรี่ นำมาทำอาหารได้ทั้งคาวหวาน เป็นพืชหัวที่มีส่วนประกอบเป็นพวกแป้ง และ
แร่ธาตุต่างๆ และมีเผือกบางประเภทที่ใช้ใบสำหรับบริโภคซึ่งจะมีหัวขนาดเล็ก
ข้อควรจำ ยางของเผือกถ้าถูกมือขณะโดนน้ำจะคัน ก่อนนำมาทำอาหารควรล้างให้สะอาดก่อน
ผึ่งให้แห้งแล้วจึงปอกเปลือก เมื่อปอกเปลือกแล้วไม่ต้องล้างน้ำ

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

เผือกหอม
การเก็บรักษาเผือกในรูปเผือกแห้งโดยปอกเปลือก แล้วฝานเผือกเป็นแผ่นบางๆ ตากให้แห้งสนิท
เมื่อนำมาบริโภค สามารถนำไปนึ่ง ทอด หรือบดเป็นแป้งเผือกได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

เผือกเชื่อม
เครื่องปรุงเผือกเชื่อม เผือก 1 หัว หนัก 4 ขีด น้ำปูนใส 2 ถ้วยตวง น้ำสำหรับต้ม 3 ถ้วยตวง
น้ำดอกไม้ 3 ถ้วยตวง น้ำตาลทราย 12- ถ้วยตวง น้ำมะนาว 1 ช้อนชา เกลือป่น 12- ช้อนชา
วิธีทำ ปอกเปลือก ระวังอย่าให้ถกู น้ำ หัน่ เป็นแท่งสีเ่ หลีย่ มยาว 3 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร นำไป
แช่น้ำปูนใส 20 นาที สงเผือกขึ้นจากน้ำปูนใส ล้างน้ำใส่หม้อต้ม พอสุกตักขึ้น ต้มน้ำดอกไม้กับน้ำตาลทราย
น้ำมะนาว เกลือป่น ในกระทะทองเหลืองให้เดือด ใส่เผือกที่ต้มลงในน้ำเชื่อมเคี่ยวด้วยไฟปานกลาง จนเผือก
ฉ่ำและน้ำเชื่อมข้น ตักชิ้นเผือกใส่จานแก้ว ราดด้วยน้ำเชื่อมในกระทะ
เผือกกวน
เครือ่ งปรุงเผือกกวน เผือก 1 กิโลกรัม กะทิ 4 ถ้วยตวง น้ำตาลทราย 2 ถ้วยตวง น้ำตาลปีบ๊ 12- ถ้วยตวง
เกลือป่น 12- ช้อนชา น้ำลอยดอกมะลิ 2 ถ้วยตวง
วิธีทำ ล้างเผือกให้สะอาด ผ่า 4 เสี้ยว ใส่ลังถึงนึ่งให้สุกลอกเปลือกออก ยีจนละเอียด ผสมกะทิ
3 ถ้วยตวง น้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บ เกลือ ลงในกระทะทองเหลืองยกขึ้นตั้งไฟ เติมน้ำลอยดอกมะลิ ขณะที่
กวนจนเหนียวข้นให้เติมหัวกะทิที่เหลือ 1 ถ้วยตวง เพื่อไม่ให้กะทิแตกมันกวนจนแห้งพอปั้นได้ ตัดใส่ถาด
เกลี่ยให้บางตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมกว้าง 2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว
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เผือก าบหวาน
เครือ่ งปรุงเผือกฉาบหวาน เผือก 12- กิโลกรัม น้ำมันสำหรับทอด 4 ถ้วยตวง น้ำตาลทราย 3 ถ้วยตวง
น้ำ 4 ช้อนโต๊ะ เกลือป่น 12- ช้อนชา
วิธีทำ ปอกเปลือกเผือกให้หมด แล้วฝานตามขวางหัวให้บางๆ ตั้งน้ำมันใส่กระทะ พอร้อนใส่เผือก
ลงทอดพลิกเผือกกลับให้ถูกความร้อนสม่ำเสมอจนกรอบ ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน ทอดจนเผือกหมด เทน้ำมัน
ออกจากกระทะให้เหลือ 1 ช้อนโต๊ะ ใส่น้ำตาล เกลือลงในกระทะต้มจนน้ำตาลละลาย เคี่ยวจนน้ำตาล
เหนียวแตกฟองขาว ทดลองตักใส่ในน้ำพอจับได้เป็นก้อน ใส่เผือกที่ทอด เคล้าเบาๆ ให้น้ำเชื่อมจับชิ้นเผือก
ให้ทั่ว ตักขึ้นใส่ถาด พักไว้จนเย็นสนิท พอน้ำเชื่อมแห้งแล้วเก็บใส่ขวดโหลอบควันเทียน
ตะโก้เผือก
เครือ่ งปรุงตะโก้เผือก เผือกปอกเปลือกหัน่ เป็นรูปสีเ่ หลีย่ มเล็กๆ 1 ถ้วยตวง แป้งข้าวเจ้า 1 ถ้วยตวง
น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง น้ำลอยดอกมะลิ 3 ถ้วยสำหรับทำตัวขนมอีก 12- ถ้วยตวง สำหรับหยอดหน้าแป้ง
ข้าวเจ้า หัวกะทิ 12- ถ้วยตวง น้ำตาลทราย 12- ถ้วยตวง เกลือป่น 12- ช้อนชา
วิธีทำ ละลายน้ำตาล และน้ำลอยดอกมะลิกรองด้วยผ้าขาวบางใส่กระทะทองเหลืองกวน 5 นาที
ใส่เผือกน้ำตาลทรายกวนจนแป้งเหนียว เมื่อเผือกสุกเทส่วนผสมลงในถาดสี่เหลี่ยมขณะยังร้อน ทำหน้ากะทิ
โดยละลายแป้งข้าวเจ้ากับหัวกะทิ ใส่น้ำตาลทราย เกลือกรองด้วยผ้าขาวบาง ใส่กระทะทองเหลืองกวนพอ
แป้งสุกอยู่ตัว ยกลงเทหน้าขนมลงบนตัวขนมขณะที่หน้าขนมยังร้อน ทิ้งไว้ให้เย็นสนิทจึงตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม
โรยกลีบกุหลาบ
เม็ดขนุนเผือก
เครื่องปรุงเม็ดขนุนเผือก เผือกต้มสุก 1 กิโลกรัม กะทิ 4 ถ้วยตวง น้ำตาลทราย 3 ถ้วยตวง
น้ำตาลปี๊บ 12- ถ้วยตวง เกลือป่น 12- ช้อนชา ไข่เป็ด 5 ฟอง น้ำตาลทราย 2 ถ้วยตวง น้ำลอยดอกมะลิ
2 ถ้วยตวง
วิธีทำ ละลายน้ำตาลและน้ำลอยดอกมะลิ กรองด้วยผ้าขาวบาง ใส่กระทะทองเหลืองเคี่ยวจนเดือด
ต่อยไข่เอาแต่ไข่แดงคนให้เข้ากัน ปั้นเผือกกวนเป็นก้อนเหมือนเม็ดขนุน ใช้ไม้แหลมจิ้มเม็ดขนุนที่ปั้นจุ่มลง
ในถ้วยไข่แดง ยกให้ไข่แดงไหลออก แล้วหยอดลงในกระทะน้ำเชื่อม รอจนไข่แดงสุก ใช้ทัพพีโปร่งตักขึ้น
ทำจนหมดเม็ดขนุนเผือกที่เตรียมไว้ นำน้ำเชื่อมที่เหลือราดบนเม็ดขนุนเผือก แล้วจึงสงขึ้นใส่โถอบควันเทียน
ข้าวเหนียวปิงไส้เผือก
เครื่องปรุงข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือก ข้าวเหนียว 1 ลิตร กะทิ 4 ถ้วยตวง น้ำตาลทราย 12- ถ้วยตวง
เกลือ 12- ช้อนชา เผือกกวนทำไส้ ใบตอง
วิ ธี ท ำ นำข้ า วเหนี ย วแช่ น้ ำ 3 ชั่ ว โมง สงใส่ ก ระทะทองเหลื อ งใส่ ก ะทิ น้ ำ ตาลทราย เกลื อ
กวนพอข้าวเหนียวสุกตักขึ้น ใช้ใบตองฉีกเป็นชิ้นวางสลับกัน ใส่ข้าวเหนียว 1 ช้อนโต๊ะ เกลี่ยให้แบน
ใส่เผือกกวนปั้นเป็นก้อนยาวๆ เท่ากล้วยน้ำว้าผ่าซีก ตักข้าวเหนียวที่กวนปิด 1 ช้อนโต๊ะ พับใบตองห่อจีบหัว
ท้ายมัดด้วยเส้นตอก ปิ้งให้สุกจนใบตองไหม้จะมีกลิ่นหอม
เผือกรังนก
เครื่องปรุงเผือกรังนก เผือก 2 หัว น้ำมันสำหรับทอด 3 ถ้วยตวง น้ำตาลปี๊บ 12- ถ้วยตวง แบะแซ
1 ช้อนโต๊ะ งาคั่ว 3 ช้อนโต๊ะ เกลือป่น 12- ช้อนชา
วิธีทำ ปอกเปลือกเผือกหั่นเป็นสี่เหลี่ยม ขนาดก้านไม้ขีดประมาณ 6 ถ้วยตวง ตั้งกระทะให้ร้อน
ใส่น้ำมัน พอน้ำมันร้อนใส่เผือกลงทอดให้กรอบเหลือง แล้วช้อนขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน ทอดจนหมด ตั้งกระทะ
ทองเหลือง ใส่น้ำ 12- ถ้วยตวง ใส่น้ำตาล แบะแซ และเกลือเคี่ยวจนเหนียวเหมือนยางมะตูม ใส่เผือกลงทอด
เคล้าโรยงา ยกกระทะลงใช้ส้อม 2 คัน ตักให้เป็นก้อนกลมวางในถาด ผึ่งจนเย็นเก็บใส่ขวดโหลอบควันเทียน
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สังขยาเผือก
เครื่องปรุงสังขยาเผือก เผือกต้มสุกบด 1 ถ้วยตวง น้ำตาลมะพร้าว 1 ถ้วยตวง ไข่ไก่ 6 ฟอง
หัวกะทิ 1 ถ้วยตวง
วิธีทำ นำเผือกต้มสุกบด 1 ถ้วยตวง ผสมน้ำตาลมะพร้าว 1 ถ้วยตวง ตีไข่ไก่กับหัวกะทิให้เข้ากัน
ตักใส่ถาดนึ่งพอสุก ตัดเป็นชิ้นใส่จานพร้อมรับประทาน
ขนมหม้อแกงเผือก
เครื่องปรุงขนมหม้อแกงเผือก ไข่ไก่ 1 ถ้วยตวง น้ำตาลมะพร้าว 3/4 ถ้วยตวง เผือกต้มสุก
บดละเอียด 1 ถ้วยตวง หัวกะทิ 1 ถ้วยตวง หอมซอยเจียว 12- ถ้วยตวง
วิธีทำ ขยำไข่กับน้ำตาล ใช้ใบเตยหรือใบตองช่วยจนน้ำตาลละลายหมด เติมหัวกะทิกรองด้วย
ผ้าขาวบาง เทไข่ใส่เผือกบดคนให้เข้ากัน ตักใส่ถาดสี่เหลี่ยมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮต์
ประมาณ 25-30 นาที จนผิวหน้าเกรียมนำออกจากเตาอบ โรยหอมเจียวให้ทั่วตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม
ทองม้วนเผือก
เครือ่ งปรุงทองม้วนเผือก แป้งทำขนมเค้ก 1 ถ้วยตวง น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง เผือกต้มบด 12- ถ้วยตวง
น้ ำ กะทิ ข้ น 1 ถ้ ว ยตวง ไข่ ไ ก่ 1 ฟอง น้ ำ ปู น ใส 3 ช้ อ นโต๊ ะ เกลื อ ป่ น 1-2 ช้ อ นชางาดำ 1 ช้ อ นโต๊ ะ
น้ำมันพืช 3 ช้อนโต๊ะ พิมพ์สำหรับทำขนม
วิธีทำ ร่อนแป้งใส่ชามแก้ว ใส่น้ำตาลคนให้เข้ากัน ทำหลุมไว้ตรงกลาง ตีไข่ให้แตกเข้ากันดีผสมกับ
หัวกะทิ น้ำปูนใส เกลือ เผือกบดให้เข้ากัน เทลงในหลุมแป้ง ใช้ที่ตีไข่คนผสมจนแป้ง เผือก น้ำกะทิ ไข่
น้ำตาลเข้ากันดี ใส่งาดำกะให้ข้นพอหยอดได้ ถ้าต้องการให้ใสเติมน้ำปูนใส นำพิมพ์ทองม้วนมาอังไฟ
จนร้อนจัด ใช้ลูกประคบแตะน้ำมันทาให้ทั่วพิมพ์ทั้ง 2 ด้าน อังให้ร้อนตักแป้งหยอดลงบนพิมพ์ด้านหนึ่ง
และปิดพิมพ์ให้สนิท แป้งส่วนเกินจะไหลทะลักออกมานอกพิมพ์ อังไฟพลิกกลับอีกข้างในเหลืองพอดี
ยกจากเตาปิ้งใช้มีดกรีดส่วนที่อยู่นอกพิมพ์ทิ้งไป เปิดพิมพ์ใช้ปลายมีดแซะขึ้น และใช้นิ้วมือที่จับมีดกด
แผ่นทองม้วนกับมีดออกจากพิมพ์วางบนเขียงม้วนพับทันทีขณะยังร้อนจัด ถ้าเย็นจะแข็งกรอบควรใช้พิมพ์
2 พิมพ์ปงิ้ สลับกันถ้าแป้งข้น ขนมจะหนา

ผลผลิต

เผือกเชื่อม เผือกกวน เผือกฉาบหวาน ตะโก้เผือก เม็ดขนุนเผือก ข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือก รังนก
สังขยาเผือก ขนมหม้อแกงเผือก ทองม้วนเผือก
ส่วนใบเผือกประกอบไปด้วยโปรตีน และแร่ธาตุซึ่งใบสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้

ตลาด และผลตอบแทน

ปั จ จุ บั น เผื อ กกำลั ง เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดต่ า งประเทศ เช่ น ออสเตรเลี ย ฮ่ อ งกง ญี่ ปุ่ น
เนเธอร์แลนด์ และมาเลเซีย

ต้นทุนการผลิต

เผือกฉาบ 55 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขาย 100 บาทต่อกิโลกรัม (เผือกสด 10 กิโลกรัม แปรรูปได้
4.7 กิโลกรัม)
หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจและแหล่งจัดซื้อ
ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุน และผลตอบแทน
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การแปรรูปสับปะรด
สั บ ปะรด เป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จัก กันดี ปลูกได้ทุกพื้นที่ทั่ว ประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันตก
ปลูกมากที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และน้อยที่สุดคือ
ภาคกลาง
สับปะรด จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศเนื่องจากสามารถนำมาใช้
ในอุตสาหกรรมการแปรรูป เพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เช่น สับปะรดกระป๋อง สับปะรดแช่แข็ง
น้ำผลไม้แปรรูป ซึ่งนำรายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

สับปะรด ซึ่งสับปะรดที่ปลูกเป็นการค้าจะแบ่งเป็น 5 พันธุ์ ดังนี้
1. พันธุ์ปัตตาเวีย หรือเรียกว่าสับปะรดศรีราชาเป็นพันธุ์ที่ปลูกเพื่อบริโภคสด และส่งโรงงาน
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง และแปรรูปอื่นๆ เช่น กวน แช่อิ่ม
2. พันธุ์อินทรชิต เป็นสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองสามารถนำมากวนหรือทำทอฟฟี่ได้
3. พันธุ์ขาว ผลสับปะรดจะมีหลายจุด รสชาติและเนื้อคุณภาพไม่ดีนัก แต่นำมาทำสับปะรดกวน
และทอฟฟี่ได้
4. พันธุภ์ เู ก็ต พันธุส์ วี ผลมีขนาดเล็กนิยมบริโภคผลสด ถ้านำมากวน หรือทำทอฟฟีจ่ ะได้รสชาติดี
สีสวย
5. พั น ธุ์ น างแล หรื อ พั น ธุ์ น้ ำ ผึ้ ง ผลมี เ ปลื อ กบางมากนิ ย มบริ โ ภคผลสด สามารถนำมากวน
ทำทอฟฟี่ และแช่อิ่มได้เช่นกัน
อุปกรณ์ในการทำสับปะรดกวน ทอฟฟี่สับปะรด และสับปะรดแช่อิ่ม
มีด เขียง กะละมัง ส้อม เครื่องขูดไฟฟ้า ตาชั่ง ช้อนตวง กระทะทองเหลือง ไม้พาย ถาด หม้อ
เครื่องกวนไฟฟ้า กระดาษแก้ว เชือก ตะแกรงไม้ไผ่หรือสเตนเลส เตาอบหรือตู้อบไฟฟ้า

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สับปะรดกวน
ส่วนผสมสับปะรดกวน สับปะรด 10 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม เกลือป่น 1 ช้อนชา
1
แบะแซ 2- กิโลกรัม น้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ
1. นำสับปะรดมาทำความสะอาด ปอกเปลือกเอาตาออก
2. เอาสับปะรดมาสับ คั้นเอาน้ำออก
3. ใส่ลงในกระทะหรือหม้อ ใส่เกลือป่น น้ำมะนาว น้ำตาลทรายตั้งไฟปานกลาง
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4. คอยกวนสับปะรดบ่อยๆ กวนเคี่ยวไปเรื่อยๆ จนสับปะรดข้น ใส่แบะแซ แล้วกวนต่อไป
จนสับปะรดเหนียวขึ้น แล้วยกลง
5. ทิ้งให้เย็น แล้วตักใส่ถุงพลาสติก หรือห่อด้วยกระดาษแก้ว
ทอฟฟสับปะรด
ส่ ว นผสมทอฟฟี่ สั บ ปะรด สั บ ปะรดปั่ น 2.5 กิ โ ลกรั ม น้ ำ ตาลทราย 7 ขี ด เกลื อ 2 ช้ อ นชา
แบะแซ 6 ขีด กะทิสด 1.5 กิโลกรัม เนย 12- ถ้วยตวง นมข้นหวาน 1 กระป๋อง
1. ใส่เนื้อสับปะรดปั่นลงในกระทะ ใส่น้ำตาลทราย กะทิสด เกลือ และเนย ตั้งไฟปานกลาง
กวนไปเรื่อยๆ
2. ใส่นมข้นหวานกวนให้เข้ากันไปเรื่อยๆ จนแห้ง ปั้นเป็นก้อนได้
3. ยกลงปล่อยให้เย็น แล้วปั้นเป็นก้อนๆ เท่าลูกอมห่อด้วยพลาสติก และกระดาษแก้ว
สับปะรดแช่อิ่ม
ส่วนผสมสับปะรดแช่อิ่ม สับปะรด 1 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 5 ถ้วยตวง น้ำมะนาว 12- ช้อนชา
น้ำปูนใส 4 ถ้วยตวง น้ำเปล่า 4 ถ้วยตวง
1. ปอกเปลือกสับปะรด ฝานเอาตาออกให้หมดหั่นเป็นแว่นหนาประมาณครึ่งนิ้ว
2. แช่น้ำปูนใส 30 นาที
3. ต้มในน้ำเดือด 30 นาที
4. ผสมน้ำตาลทราย 1 12- ถ้วยตวง ต้มให้เดือดทิ้งไว้ให้เย็น
5. แช่สับปะรดในน้ำเชื่อม 1 คืน แล้วแช่อิ่ม โดยอุ่นน้ำเชื่อมแล้วเติมน้ำตาลทรายวันละ 12- ถ้วย
ติดต่อกัน 7 วัน จนสับปะรดใส
6. ในวันที่ 3 หรือ 4 ควรเติมน้ำมะนาวครึ่งช้อนชาในน้ำเชื่อม เพื่อป้องกันมิให้น้ำเชื่อมตกทราย
หรือขึ้นเกล็ดบนเนื้อสับปะรด
7. นำสับปะรดแช่อิ่มผึ่งบนตะแกรงตาก หรืออบจนแห้ง

ผลผลิต

สับปะรดกวน ลักษณะที่ดี
- มีสีเหลืองสวย รสชาติอมเปรี้ยว เนื้อหยาบเล็กน้อย แห้งเหนียว กลิ่นหอม
ทอฟฟี่สับปะรด ลักษณะที่ดี
- มีสีเหลืองอมน้ำตาล รสหวานอมเปรี้ยว เนื้อละเอียด เนียนเหนียว กลิ่นหอม
สับปะรดแช่อิ่ม ลักษณะที่ดี
- มีสีเหลืองใส ผิวแห้ง รสชาติหวานอมเปรี้ยว
การบรรจุ หี บ ห่ อ ต้ อ งถู ก สุ ข ลั ก ษณะไม่ เ ป็ น พิ ษ ไม่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี กั บ อาหาร หรื อ ปนเปื้ อ น
แก่อาหาร ช่วยรักษาให้อาหารมีคุณภาพดีตลอดอายุการเก็บรักษา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์์ให้มีความสวยงาม
น่าสนใจดึงดูดใจผู้ซื้อ ราคาพอสมควร เป็นไปตามที่กฎหมายบังคับใช้อยู่โดยแบ่งเป็น 2 แบบ
1. แบบขายปลีก โดยบรรจุเป็นหน่วยเล็กๆ เพื่อขายให้ผู้บริโภคโดยตรง เช่น ถุงพลาสติก กล่อง
พลาสติก ขวดโหล กล่องกระดาษ ควรมีฉลากปิดบอกชื่อ วัน เดือน ปี ที่ผลิต เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์์
2. แบบขายส่ง รวมจากภาชนะบรรจุหน่วยเล็กๆ มาบรรจุเพื่อนำไปขาย หรือส่งให้ร้านค้า
ภาชนะนี้ ต้ อ งแข็ ง แรง ทนทาน เพื่ อ สะดวกในการขนส่ ง ด้ ว ย ได้ แ ก่ ปี๊ บ ถั ง พลาสติ ก กล่ อ งกระดาษ
ถุงพลาสติกขนาดใหญ่
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หมายเหตุ การแปรรูปอื่นๆ จากเนื้อสับปะรด
- แยมสับปะรด
- น้ำสับปะรด
เศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมบรรจุสับปะรดกระป๋องนำมาแปรรูปเป็น
- น้ำเชื่อม
- น้ำส้มสายชู
- แอลกอฮอล์
- ไวน์
- อาหารสำหรับเลี้ยงวัว
- กรดอินทรีย์ 3 ชนิด คือกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดแอสคอร์บิก
ใบ
- เส้นใยนำมาทอเป็นผ้าใยสับปะรดในฟิลิปปินส์เรียกว่า ผ้าบารอง มีราคาแพงนิยมตัดเป็นชุด
สากลประจำชาติฟิลิปปินส์ และไต้หวัน
- เยื่อ นำมาทำกระดาษจากใยสับปะรด กระดาษมีความบางมาก มีผิวนุ่มเนียน สามารถ
บิดงอหรือเปลี่ยนรูปร่างได้ง่าย ในหลายประเทศใช้พิมพ์ธนบัตร
เปลือก ใช้เปลือกสับปะรดเลี้ยงวัว

ตลาด และผลตอบแทน

ผลตอบแทนการผลิตสับปะรดกวน
สับปะรด กิโลกรัมละ 1 บาท 100 กิโลกรัม 100 บาท
น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 13 บาท 4 กิโลกรัม 52 บาท
แบะแซ กิโลกรัมละ 17 บาท 1.5 กิโลกรัม 25 บาท 50 สตางค์
เกลือป่น 5 บาท
กรดมะนาว 10 บาท
ค่าแก๊ส 50 บาท
ค่าแรงงานคน 2 คน 260 บาท
ค่าขนส่ง 98 บาท
รวมต้นทุนการผลิต 600 บาท
ได้สับปะรดกวน 25 กิโลกรัม เป็นทุน 24 บาทต่อกิโลกรัม
ตั้งราคาขายกำไร 50% ของราคาทุน 12 บาท
จำนวน กิโลกรัมละ 36 บาท
เป็นเงิน 25x36 900 บาท
(หักต้นทุน 600 บาท) กำไร 300 บาท
หมายเหตุ
การคิดต้นทุน ต้นทุนการผลิต ต่อ จำนวนกิโลกรัม

หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจและแหล่งจัดซื้อ
ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุน และผลตอบแทน
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การแปรรูปกล้วย
กล้วย เป็นพืชที่เกษตรกรไทยรู้จักเป็นอย่างดี ปลูกได้ง่ายเจริญเติบโตดี และให้ผลได้ตลอดทั้งปี
รวมถึงยังให้คุณค่าทางโภชนาการสูง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทุกส่วน โดยกล้วยจะชอบ
อากาศร้อนชื้น และต้องการดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ร่วนซุย หรือเป็นดินเหนียวที่สามารถอุ้มน้ำได้ดี
เกษตรกรสามารถปลูกกล้วย เพื่อนำผลผลิตไปจำหน่าย หรือนำมาเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปได้

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

ขึ้นอยู่กับประเภทของการแปรรูป เช่น หากนำไปทำเป็นกล้วยกวน ต้องใช้หม้อกวน หากนำไปทำ
เป็นกล้วยฉาบ ต้องใช้กระทะ

ขั้นตอ¹การดำเนินงาน

เทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยทั้งด้านอาหาร และไม่ใช่อาหารสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. การอบหรือตาก เป็นการใช้เทคโนโลยีการตากแห้งหรืออบแห้งอุณหภูมทิ ใี่ ช้ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
เป็นการระเหยน้ำออก ทำให้น้ำตาลในกล้วยเพิ่มขึ้น แล้วบ่มในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนนำออกสู่ตลาด
2. การทอด เป็นการใช้เทคโนโลยีการระเหยน้ำออก โดยการทอดในน้ำมันที่ร้อน อุณหภูมิที่ใช้
160-180 องศาเซลเซี ย ส หากเป็ น กล้ ว ยดิ บ มี ส่ ว นประกอบเป็ น แป้ ง การทอดทำให้ แ ห้ ง และกรอบ
เช่น กล้วยฉาบ หากเป็นชิ้นหนา จะกรอบนอกนุ่มใน เช่น กล้วยทอด
3. การปิ้ง เป็นการใช้ความร้อนต่ำโดยตรงในการปิ้งให้กล้วยสุกและร้อนระอุภายใน ผิวนอกจะ
แห้งแข็ง และเนื้อในนุ่ม อุณหภูมิความร้อนที่ใช้ปิ้ง จะสูงเกิน 100 องศาเซลเซียส
4. การต้มหรือนึ่ง กล้วยที่ห่ามจะไปต้มในน้ำร้อนหรือน้ำเดือด หรือนึ่งด้วยไอน้ำจนสุกและลอก
เปลือกออกได้ง่ายหากต้มหรือนึ่งจนสุกจะใช้ทำกล้วยต้มผสมมะพร้าวคลุกน้ำตาล
5. การแปรรูปเชือกกล้วย จะใช้มือ หรือ เครื่องฉีด หรือ ดึงกาบกล้วยออกเป็นเส้นๆ ตามยาว
รมด้วยกำมะถันแล้วตาก หรือ อบจนแห้งสนิท
6. การทำกระทงใบตอง จะเลื อ กใช้ ใ บกล้ ว ยที่ อ่ อ น – แก่ ป านกลาง ที่ มี ส ภาพสมบู ร ณ์
มาทำความสะอาด อาจอบหรือนึ่งหรือจุ่มในน้ำร้อนให้เส้นใยอ่อนตัว และพับเป็นกระทง อาจรมกำมะถัน
แล้วตากให้แห้งสนิท
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ผลผลิต

การใช้ผลผลิตของกล้วย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในอาหาร และไม่ใช่อาหาร ดังนี้
การใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร
- กล้วยหอม นิยมบริโภคสด
- กล้วยน้ำว้า หากเป็นกล้วยดิบที่แก่จัด ก็สามารถนำมาเป็นกล้วยฉาบชนิดแว่น ชนิดแผ่น และ
แป้งกล้วยหากสุกมากก็ใช้แปรรูปเป็นกล้วยบด เพื่อเป็นส่วนผสมของขนม เช่น ขนมกล้วยหรือนำมา
กวนเป็นกล้วยกวนได้
- กล้วยไข่ นิยมบริโภคสด และกล้วยไข่ทหี่ า่ มเกือบสุก จะนิยมทำกล้วยเชือ่ มทัง้ เปียก และแห้ง
- กล้วยหักมุก หากเป็นกล้วยหักมุกเขียว ใช้ทำกล้วยฉาบชนิดแว่นหรือแผ่น ทอดแล้วเนื้อจะมี
สีเหลือง และกรอบ ส่วนกล้วยหักมุกขาว หรือเหลือง นิยมทำกล้วยปิ้งหรือเผา
- กล้วยเล็บมือนาง นิยมบริโภคสด และอาจนำไปทำกล้วยตาก หรืออบ
- กล้วยหิน มีลักษณะคล้ายกล้วยหักมุกเขียวนิยมใช้ทำกล้วยฉาบ
การใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ
- เปลือกกล้วย นิยมนำไปแปรรูปโดยการตากแห้ง และใช้เป็นเชื้อเพลิงในการกวนผลไม้แทน
การใช้ฟืนซึ่งให้ไฟค่อนข้างแรง และสม่ำเสมอ
- ก้านกล้วย และต้นกล้วย สามารถนำไปดึงแล้วตากแห้งทำเป็นเชือกกล้วย เพื่อนำมาสานเป็น
รองเท้ า กระเป๋ า สาด และเสื่ อ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ บ างส่ ว นอาจนำไปต้ ม เยื่ อ เพื่ อ ทำกระดาษกล้ ว ย
แต่กระดาษกล้วยที่ได้จะมีสีคล้ำ และเนื้อค่อนข้างหยาบ
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การผลิตผลไม้ดอง
แช่อิ่ม
การดองหรือแช่อิ่ม เป็นการช่วยยืดอายุของอาหาร ให้สามารถบริโภคได้นานมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังช่วยให้รสชาติอาหารมีความแตกต่างออกไปจากการบริโภคสด

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

อุปกรณ์เครื่องมือที่สำคัญ โต๊ะปฏิบัติการสเตนเลส ถังสเตนเลสปากกว้าง เครื่องชั่ง ถังหมัก
พลาสติก หม้อต้มสเตนเลส เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดความหวาน
- มะนาวดองหวาน มะนาวผิวเหลือง 25 ผล เกลือเม็ด 500 กรัม น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม
น้ำเปล่า 10 ถ้วยตวง
- มะนาวดองเค็ม มะนาว 10 ผล กระดาษทรายละเอียด 1 แผ่น น้ำตาลทราย 2 ถ้วยตวง
- มะกอกดอง มะกอก 1 กิโลกรัม น้ำเปล่า 3 ถ้วยตวง เกลือป่น 2 ถ้วยตวง น้ำตาลทราย
3 ช้อนโต๊ะ
- มะม่วงดองแบบฝรั่ง มะม่วงแก้วดิบ 1 กิโลกรัม มะขามดิบแต่แก่จัด 200 กรัม องุ่นแห้ง
200 กรัม ขิงสด 200 กรัม อบเชยป่น 1 ช้อนชา ลูกจันทน์เทศ 1 ช้อนชา น้ำส้มสายชู 4 ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลทรายแดง 1 ถ้วยตวง เกลือป่น 1 ช้อนชา น้ำเปล่า 12- ถ้วยตวง
- มะม่วงดองแช่น้ำผึ้ง มะม่วงแก้วแก่จัด 1 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง น้ำปูนใส 12- ถ้วย
ตวง น้ำผึ้ง 1 ถ้วยตวง น้ำเกลือเค็มปานกลาง 112- ถ้วยตวง
- กระท้อนดอง กระท้อน 1 กิโลกรัม เกลือป่น 1 ถ้วยตวง น้ำลอยดอกมะลิ 2 ถ้วยตวง
- ฝรั่งดอง ฝรั่งเวียดนามแก่จัด 10 ผล น้ำปูนใส 6 ถ้วยตวง น้ำเกลือเค็มปานกลาง 6 ถ้วยตวง
น้ำตาลทรายขาว 2 12- ถ้วยตวง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

มะนาวดองหวาน
1. นำมะนาวมาคลึงกับเกลือนานๆ จนหมดกลิ่นฉุนแล้วนำไปล้างออกหลายๆ น้ำ จากนั้นลวก
มะนาวด้วยน้ำเดือด 3 ครั้ง จึงนำมะนาวออกตากแดดไว้ 2 วัน
2. นำมะนาวที่ตากแดดแล้วไปนึ่งให้สุกด้วยไฟอ่อนแต่ไม่ให้มะนาวแตก (ประมาณ 15 นาที) แล้ว
เรียงลงในขวดโหลที่ต้มฆ่าเชื้อแล้ว
3. ผสมน้ ำ ตาลทรายกั บ น้ ำ เปล่ า เข้ า ด้ ว ยกั น แล้ ว เทใส่ ห ม้ อ เคลื อ บยกขึ้ น ตั้ ง ไฟให้ เ ดื อ ดสั ก ครู่
จึงยกลงทิ้งไว้ให้เย็น และกรองให้สะอาดด้วยผ้าขาวบาง

236

4. ใส่ส่วนผสมน้ำเปล่าที่ต้มและกรองแล้วในขวดให้ท่วมมะนาว แล้วปิดฝาเก็บไว้ 1 เดือน หรือ
จนมะนาวฉ่ำดี จึงนำมารับประทานได้
ข้อเสนอแนะมะนาวดองหวาน
1. ขวดที่ ใ ส่ ม ะนาวควรเป็ น ขวดปากแคบ ถ้ า มะนาวลอยให้ ใช้ ไ ม้ ขั ด ให้ จ ม มะนาวดองใช้
รับประทานเป็นของหวานชนิดหนึ่ง
2. มะนาวดองหวานสามารถเก็บไว้ใช้รับประทานได้นานประมาณ 2-3 เดือน
มะนาวดองเค็ม
1. นำมะนาวมาฝนผิวด้วยกระดาษทราย ให้หมดผิวสีเขียวเสร็จแล้วนำมาล้างให้สะอาดจนหมดทราย
2. เอามะนาวที่ล้างสะอาดแล้ว มาใส่ลังถึงนึ่งประมาณ 12- ชั่วโมง ให้มะนาวสุก
3. นำมะนาวที่นึ่งเสร็จแล้ว มาเรียงบนตะแกรงนำไปตากแดดให้แห้ง (ประมาณ 12- ชั่วโมง)
4. เทน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นของเกลือเค็มพอประมาณ ใส่หม้อเคลือบต้มให้เดือด แล้วยกลง
ทิ้งให้เย็น
5. นำมะนาวที่ตากแดดแล้ว มาเรียงลงในขวดที่ฆ่าเชื้อแล้วรินน้ำเกลือที่ต้มแล้วลงไปให้ท่วม
มะนาวปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ประมาณ 2 เดือน ก็นำมารับประทานได้
ข้อเสนอแนะมะนาวดองเค็ม
1. มะนาวดองเค็ม ถ้าจะใช้ตุ๋นกับเป็ดหรือไก่ให้แกะเม็ดทิ้งก่อน ถ้าจะใช้กินเป็นเครื่องดื่มให้นำ
มะนาวดองเค็มไปผสมกับน้ำสุกและใส่น้ำเชื่อม ใส่น้ำแข็งทุบละเอียด
2. มะนาวดองเค็ม ถ้าเก็บในตู้เย็นสามารถเก็บไว้ได้นาน 1-2 เดือน
มะกอกดอง
1. ผสมน้ำเปล่า เกลือป่น และน้ำตาลทรายลงในหม้อเคลือบยกขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนเดือด ยกลง
ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเทใส่ขวดโหลที่ต้มฆ่าเชื้อแล้ว
2. นำมะกอกมาล้างให้สะอาดใส่ลงขวดโหลที่ต้มฆ่าเชื้อแล้ว ตั้งทิ้งไว้กลางแดดประมาณ 3 วัน
จึงนำมารับประทานได้
ข้อเสนอแนะมะกอกดอง
1. เวลารับประทาน อาจใช้ทานกับพริกเกลือหรือใช้น้ำตาลเคี่ยวกับน้ำปลาจนเป็นยางมะตูมและ
โรยด้วยกุ้งแห้ง จะได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้น
2. มะกอกดอง ถ้าเก็บไว้ในน้ำดองตลอดเวลาจะสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 2-3 สัปดาห์
มะม่วงดองแบบฝรั่ง
1. ปอกมะม่วงแล้วแกะสลักตามรูปที่ต้องการนำมาคลุกกับเกลือป่นหมักไว้ 2 วัน นำขึ้นผึ่ง
ให้แห้งบนตะแกรงไม้
2. ผสมน้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล และเกลือป่นใส่หม้อเคลือบ ยกขึ้นตั้งไฟเคี่ยวทำน้ำเชื่อม
ยกลงพักไว้ให้เย็น
3. นำมะขามมาปอกเปลือก และแกะเม็ดออก ปอกเปลือกขิงแล้วฝานบางๆ พักไว้
4. นำน้ำส้มสายชูที่เหลือ และน้ำตาลทรายแดง เกลือป่น อบเชยป่น ลูกจันทน์เทศ ผสมกับ
มะม่วง ใส่หม้อเคลือบใบใหม่ ยกขึ้นตั้งใช้ไฟอ่อนๆ นำขิงและมะขาม ใส่ลงไปพร้อมทั้งองุ่นแห้ง แล้ว
เติมน้ำเปล่า 12- ถ้วย พอส่วนผสมเดือด จึงเอาน้ำเชื่อมในข้อที่ 2 ลงใส่ แล้วคนให้ทั่วมะม่วงและขิง จนเป็นเงา
อิ่มน้ำเชื่อม จึงเคี่ยวต่อให้ข้นๆ แล้วยกลง ตักใส่ขวดโหลที่ต้มฆ่าเชื้อแล้วทั้งร้อนๆ ปิดฝาให้แน่นนำมา
รับประทานได้
ข้อเสนอแนะมะม่วงดองแบบฝรั่งสามารถเก็บไว้ได้นาน 2-3 สัปดาห์
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มะม่วงดองแช่น้ำผึ้ง
1. ล้างมะม่วงให้สะอาด ปอกเปลือก แช่นำ้ ปูนใสทิง้ ไว้ประมาณ 6 ชัว่ โมง จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด
2. ผสมน้ำเกลือกับน้ำตาลใส่หม้อเคลือบแล้วยกขึ้นตั้งไฟให้เดือด มีรสหวานและเค็มเท่าๆ กัน
ยกลงทิ้งไว้ให้เย็น
3. นำมะม่วงในข้อ 1 บรรจุลงในขวดโหล แล้วนำน้ำดองในข้อ 2 เทใส่ให้ท่วมมะม่วง ใช้ไม้ไผ่ขัด
ปากโหลไว้เพื่อไม่ให้มะม่วงลอยขึ้น ปิดฝาให้แน่นเก็บไว้ 1 เดือน
4. เมื่อดองครบ 1 เดือน นำมะม่วงออกจากโหลดองนำไปแช่ในน้ำผึ้งประมาณ 3-4 คืน จนน้ำผึ้ง
เข้ า ไปในเนื้ อ มะม่ ว งฉ่ ำ ดี แ ล้ ว จึ ง นำมารั บ ประทานได้ และเก็ บ ไว้ ใ นถุ ง พลาสติ ก หรื อ ขวดโหลที่ ต้ ม
ฆ่าเชื้อแล้ว ปิดฝาให้แน่น
ข้อเสนอแนะมะม่วงดองแช่น้ำผึ้ง
ถ้าเก็บในภาชนะทีส่ ะอาดและปิดสนิท จะสามารถเก็บไว้ได้นาน 1-2 เดือน โดยทีร่ สชาติไม่เปลีย่ นแปลง
กระท้อนดอง
1. ปอกเปลือกกระท้อนแล้วสับมีดให้ถี่ๆ จนรอบผลกระท้อนบีบให้แบนเล็กน้อย แล้วนำไปใส่
ขวดโหลที่ต้มฆ่าเชื้อแล้ว
2. ผสมน้ำลอยดอกมะลิ และเกลือป่นลงในหม้อเคลือบ ยกขึน้ ตัง้ ไฟพออุน่ กรองให้สะอาดด้วยผ้าขาวบาง
3. นำส่ ว นผสมน้ ำ กั บ เกลื อ ที่ ก รองแล้ ว ลงขวดโหลที่ บ รรจุ ก ระท้ อ นปิ ด ฝาตั้ ง ทิ้ ง ไว้ ใ นที่ ร่ ม
1 วัน นำมารับประทานได้
ข้อเสนอแนะกระท้อนดอง
กระท้อนดอง ถ้าไม่ทานจิ้มกับพริกเกลือ ก็ทำเป็นกระท้อนทรงเครื่องได้ โดยราดน้ำเชื่อม แล้วโรย
ด้วยกุ้งแห้ง สามารถเก็บไว้ได้นาน 2-3 สัปดาห์
ฝรั่งดอง
1. ล้ า งฝรั่ ง ให้ ส ะอาด แกะสลั ก ตามชอบ แล้ ว นำมาแช่ น้ ำ ปู น ใสประมาณ 1 1-2 ชั่ ว โมง แล้ ว
ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
2. ต้มน้ำเกลือผสมน้ำตาลให้มีรสหวานเค็มเท่าๆ กัน พอเดือดยกลง ทิ้งไว้ให้เย็น
3. บรรจุฝรั่งลงในขวดโหลที่ต้มฆ่าเชื้อแล้วนำน้ำดองในข้อ 2 เทใส่ให้ท่วมฝรั่ง ใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำ
ผูกปากถุงให้แน่น วางกดทับฝรั่งให้จมในน้ำดองปิดฝาขวดเก็บไว้ได้ 1 เดือน จึงรับประทานได้
ข้อเสนอแนะฝรั่งดอง
เก็บไว้ทานได้นานถึง 1 เดือน หลังจากที่ดองได้ที่แล้วเก็บโดยการปล่อยให้ฝรั่งจมอยู่ในน้ำดอง แต่
ถ้านานกว่า 1 เดือน ฝรั่งจะนิ่มไม่อร่อย

ผลผลิต
ฝรั่งดอง

มะนาวดองหวาน มะนาวดองเค็ม มะกอกดอง มะม่วงดองแบบฝรัง่ มะม่วงดองแช่นำ้ ผึง้ กระท้อนดอง

ตลาด และผลตอบแทน

มะม่วง ลงทุน 2,090 บาท ผลผลิต 100 กิโลกรัม มูลค่า 6,500 บาท
มะกอก ลงทุน 3,390 บาท ผลผลิต 100 กิโลกรัม มูลค่า 8,000 บาท
หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจและแหล่งจัดซื้อ
ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุน และผลตอบแทน
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การแปรรูปมะขามเปรี้ยว
มะขามเปรี้ยว เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ผลผลิตและไม้มะขามเปรี้ยวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยแบ่ง
เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท ได้แก่ ใช้เป็นสมุนไพรเป็นอาหาร เป็นเครื่องสำอาง ไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
และเครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ น พื้ น ที่ ป ลู ก ทั่ ว ประเทศ แต่ ใ นปั จ จุ บั น คนมั ก นิ ย มปลู ก มะขามหวาน และตั ด
ต้นมะขามเปรี้ยวทิ้ง ทำให้ผลผลิตมะขามเปรี้ยวมีน้อย และมีราคาแพง ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 100120 บาทต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่ามะขามเปรี้ยวเป็นพืชที่มีปลูกอยู่ทั่วไป ผลดิบ และสุกสามารถแปรรูป
จำหน่ายได้หลายชนิด เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตสร้างรายได้ต่อเนื่องที่มั่นคงให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี ดังนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำโมเดล การแปรรูปมะขามเปรี้ยวเพื่อการค้า เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้
ได้แก่

แปรรูป
- ตู้อบมะขาม 1 ตู้ เป็นเงิน 30,000 บาท
- เงินทุนหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์์ เป็นเงิน 50,000 บาท สามารถมีผลผลิตจำหน่าย

- มะขามแช่อิ่มเปียก เริ่มผลิตเดือนกันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม รวม 15 สัปดาห์ๆ ละ
300 กิ โ ลกรั ม รวม 15 สั ป ดาห์ ผลผลิ ต 4,500 กิ โ ลกรั ม กำไร 30 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม เป็ น เงิ น
9,000 บาทต่อกลุ่มต่อสัปดาห์ หรือ 300 บาทต่อคนต่อสัปดาห์
- มะขามแช่อิ่มแห้ง เริ่มผลิตเดือนกันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม รวม 15 สัปดาห์ๆ ละ
300 กิโลกรัม รวม 15 สัปดาห์ ผลผลิต 4,500 บาทต่อกิโลกรัม กำไร 35 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเงิน 10,500 บาท
ต่อกลุ่มต่อสัปดาห์ หรือ 350 บาทต่อคนต่อสัปดาห์
- มะขามหยี เริ่มผลิตเดือนกันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม รวมสัปดาห์ๆ ละ 200 กิโลกรัม รวม
15 สั ป ดาห์ ผ ลผลิ ต รวม 3,000 กิ โ ลกรั ม ต้ น ทุ น 50 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม กำไร 50 บาท ต่ อ กิ โ ลกรั ม
เป็นเงิน 10,000 บาทต่อกลุ่มต่อสัปดาห์ หรือ 333 บาทต่อคนต่อสัปดาห์
- มะขามกวน ผลิตตลอดทัง้ ปี ผลิตสัปดาห์ละ 200 กิโลกรัม 52 สัปดาห์ ผลผลิต 5,200 กิโลกรัม
ต้ น ทุ น 50 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม กำไร 20 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม เป็ น เงิ น 4,000 บาทต่ อ กลุ่ ม ต่ อ สั ป ดาห์
หรือ 132 บาทต่อคนต่อสัปดาห์
- มะขามแก้ ว ผลิ ต ได้ ต ลอดทั้ ง ปี ผลิ ต สั ป ดาห์ ล ะ 200 กิ โ ลกรั ม 52 สั ป ดาห์ ผลผลิ ต
5,200 กิโลกรัม ต้นทุน 30 บาทต่อกิโลกรัม กำไร 40 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเงิน 8,000 บาทต่อกลุม่ ต่อสัปดาห์
หรือ 266 บาทต่อคนต่อสัปดาห์
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หมายเหตุ
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องชั่งหยาบ 15 กิโลกรัม
2. หม้อต้มน้ำร้อนลวก
มะขามใหญ่ 4 ใบ
3. ตู้แช่เย็น
4. ชุดเตาแก๊ส ขนาด 4 หัว
5. ถาดสเตนเลส
ขนาดใหญ่ 8 ใบ
6. เครื่องซีนพลาสติก

500

บาท

3,500
14,000
3,000

บาท
บาท
บาท

3,200
3,500

บาท
บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

วางแผนการผลิต และการตลาด
- ตลาดนัด/ตลาดในท้องถิ่น
- สถานที่ท่องเที่ยว/เทศกาลต่างๆ
- ร้านอาหารต่างๆ
ขายให้พ่อค้าคนกลาง
- สมาชิกรับไปจำหน่าย
- สำรวจ และประสานงานผู้รับซื้อ
- ดูแลการจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ตามโอกาสและสื่อต่างๆ

ผลผลิต ตลาด และผลตอบแทน
รายการลงทุน
1. มะขามแช่อมิ่ เปียก
2. มะขามแช่อมิ่ แห้ง
3. มะขามหยี
4. มะขามกวน
5. มะขามแก้ว

มูลค่าการลงทุน
บาท)

ปริมาณผลผลิต
กิโลกรัม)

มูลค่าผลผลิต
บาท)

ผลกำไร
บาท)

40,000
60,000
90,000
90,000
13,500
202,500
50,000
100,000
150,000
150,000
200,000
260,000
90,000
120,000
156,000

2,000
3,000
4,500
2,000
3,000
4,500
1,000
2,000
3,000
2,000
4,000
5,200
3,000
4,000
5,200

100,000
150,000
225,000
160,000
240,000
360,000
100,000
200,000
300,000
210,000
280,000
364,000
210,000
280,000
364,000

60,000
90,000
135,000
70,000
226,500
157,500
50,000
100,000
150,000
60,000
80,000
104,000
120,000
160,000
208,000

หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจและแหล่งจัดซื้อ
ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุน และผลตอบแทน
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การแปรรูปขนุน
ขนุน เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ สามารถเจริญเติบโตได้ทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย ขนุนจะ
เก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม และนอกจากจะนิยมใช้บริโภคเป็นผลไม้สดแล้ว ผลอ่อน
ยังใช้บริโภคได้ เช่น ใช้ทำแกงคั่วขนุน ส่วนผลยังมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์์ต่างๆ เช่น ขนุนทอดกรอบ
ขนุนอบแห้ง เป็นต้น

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

ขนุนทอดกรอบ ขนุน 1 กิโลกรัม (หั่นเป็นชิ้นบาง) น้ำมัน น้ำตาล ตู้อบลมร้อน
ขนุนอบแห้ง ขนุน 1 กิโลกรัม น้ำตาล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขนุนทอดกรอบ
1. ปอกเปลือกขนุน เอาเม็ดออก นำมาล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง
2. นำขนุนมาหั่นเป็นชิ้นพอคำ นำมาทอดในน้ำมัน แล้วตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน
3. ทำน้ำเชื่อม นำขนุนที่ได้มาจุ่มน้ำเชื่อม ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำ นำมาทอดอีกครั้ง
4. พอได้ขนุนที่ทอดเสร็จแล้ว เอาเข้าเตาอบลมร้อน รอจนแห้งนำมาบรรจุภาชนะที่ปิดสนิท
ขนุนอบแห้ง
1. นำขนุนมาแกะเอาเม็ดออก ล้างให้สะอาด และนำขนุนที่ได้แช่ในสารละลาโซเดียมคาร์บอเนต
2% นาน 5 นาที กวนเบาๆ
2. ล้างน้ำสะอาด 2 ครั้ง และนำมาแช่ในน้ำเชื่อมเข้มข้น 45% และ 50% ทุกๆ 20 ชั่วโมง
หมายเหตุ
1. แช่สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต เพื่อให้ยางขนุนออกให้หมด
2. การแช่น้ำเชื่อมในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน เพื่อให้ความเข้มข้นค่อยๆ ซึมเข้าไปในเนื้อขนุน

ผลผลิต

ขนุนอบแห้ง ราคาจำหน่ายประมาณ กิโลกรัมละ 180 บาท
ขนุนทอดกรอบ ราคาจำหน่ายประมาณ กิโลกรัมละ 200 บาท

หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจและแหล่งจัดซื้อ
ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุน และผลตอบแทน
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การผลิตลูกชิ้นปลา
การทำลู ก ชิ้ น ปลาอาศั ย หลั ก การง่ า ยๆ โดยนวดเนื้ อ ปลากั บ เกลื อ จะทำให้ เ นื้ อ ปลาเหนี ย วจน
สามารถปั้นเป็นลูกชิ้นได้ อาจใช้น้ำผสมเพื่อให้เนื้อลูกชิ้นนิ่มและเพิ่มปริมาณ หรือเติมแป้งเล็กน้อย เพื่อให้
ลูกชิ้นเหนียวยิ่งขึ้น

วัตถุดิบ

ควรเลือกใช้ปลาทีเ่ นือ้ มีความเหนียวสูง ได้แก่ ปลาอินทรี ปลาหางเหลือง ปลาดาบลาว ปลาช้างเหยียบ
ปลาลิ้นหมา ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ และปลากราย

ส่วนผสม

เนื้อปลาบด
เกลือป่น (3% ของน้ำหนักเนื้อปลา)
น้ำแข็งบดละเอียด
พริกไทยป่น
แป้งมัน
แป้งสาลี
ไข่ขาวผง

1
30
100–200
10
25
25
10

กิโลกรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

วิธีทำ

1. นำปลาสดทั้งตัวมาตัดหัวเอาไส้พุงออก ล้างให้สะอาดแล่ปลาเอาแต่เนื้อมาบดให้ละเอียด
แช่เนื้อปลาบดให้เย็นจัด
2. นวดเนื้ อ ปลาบดกั บ เกลื อ นานประมาณ 5-10 นาที เติ ม แป้ ง มั น แป้ ง สาลี ไข่ ข าวผง
พริกไทยป่น และน้ำแข็ง แล้วนวดต่ออีกประมาณ 15 นาที
3. นำปลาที่นวดได้ใส่ในเครื่องปั้นลูกชิ้น หรือปั้นด้วยมือเป็นลูกกลม ใส่ในน้ำ เพื่อไม่ให้ติดกัน
4. นำลู ก ชิ้ น ที่ ไ ด้ แช่ ใ นน้ ำ อุ่ น 40 องศาเซลเซี ย ส ประมาณ 20 นาที เพื่ อ ให้ ลู ก ชิ้ น แข็ ง ตั ว
ต้มต่อในน้ำร้อนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ประมาณ 20 นาที แล้วนำลูกชิ้นที่ต้มแล้วมาแช่ในน้ำเย็น

การบรรจุและเก็บรักษา

ใส่ถงุ พลาสติกแล้วเก็บแช่ในน้ำแข็งหรือตูเ้ ย็น (อุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส) จะเก็บได้นาน 1-2 อาทิตย์
แหล่งข้อมูล : กรมประมง
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การทำปลาส้มตัว
ปลาส้มเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้ผลผลิตทางการเกษตร ที่เหลือกินเหลือใช้เก็บ
ไว้ได้นานกว่าปกติ ทำให้มีอาหารบริโภคตลอดปี ปลาส้มมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป

ส่วนผสม

ปลาตะเพียน
เกลือ
กระเทียม
ข้าวสวย

1
30
1
1

กิโลกรัม
กรัม
ถ้วย
ถ้วย

วิธีทำ

1. นำปลาตะเพียนมาขอดเกล็ด ควักพุงและไส้ออก บั้งตัวปลาแล้วนำไปล้างน้ำเปล่า 1 น้ำ
ตามด้วยการล้างคาวปลาด้วยการล้างน้ำสารส้ม 1 น้ำ แล้วล้างน้ำเปล่าอีก 1 น้ำ
2. นำปลาไปแช่น้ำซาวข้าวทิ้งไว้ 10 นาที เพื่อให้เนื้อปลาแข็งไม่เละ นำปลาที่แร่ใส่ตะกร้าเพื่อให้
สะเด็ดน้ำ
3. นำปลามาคลุกกับเกลือ แล้วนวดด้วยมือ หากปลาตัวใหญ่ก็ใช้ไม้แบนๆ ทุบตัวปลา เพื่อให้
เกลือเข้าถึงเนื้อปลาข้างใน
4. เคล้ากระเทียมและข้าวสวยให้เข้ากันในกะละมัง แล้วนำปลาที่นวดกับเกลือแล้วลงไปคลุก
เคล้าให้ทั่ว
5. นำปลาเรียงใส่ลงในถังพลาสติกอัดให้แน่น เพื่อที่จะบรรจุตัวปลาให้ได้มากที่สุด ปิดฝาทิ้งไว้
3-4 วัน
แหล่งข้อมูล : กรมประมง
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การทำแหนมปลา
ส้ม ัก
แหนมปลา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลัก ษณะและรสชาติค ล้ายแหนมหมู มีการปรุงรสและหมักให้มี
รสเปรี้ยวตามความต้องการ

วัตถุดิบ

ปลาที่ใช้ ได้แก่ ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์ ปลาชะโด ปลาจีน ปลาสร้อยขาว และปลาสลาด

ส่วนผสม

เนื้อปลาบด
เกลือป่น
ข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียวสุก
กระเทียมบด

1
20-30
150
15-30

วิธีทำ

กิโลกรัม
กรัม
กรัม
กรัม

1. ปลาสดทั้งตัว ขอดเกร็ด ตัดหัวเอาไส้พุงออก แล่เฉพาะเนื้อ ล้างน้ำให้สะอาด
2. บดเนื้อปลาด้วยเครื่องบด
3. นวดเนื้อปลาบดกับเกลือ ข้าวสุก กระเทียม ประมาณ 10-15 นาที ให้เนื้อปลา ข้าวสุกและ
กระเทียมเข้ากันดี
4. ห่อด้วยใบตองหรืออัดใส่ถุงพลาสติก
5. วางไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 3 วัน จนเกิดรสเปรี้ยว

การบรรจุและเก็บรักษา

ใส่ถุงพลาสติกปิดผนึกแล้วเก็บในตู้เย็น

แหล่งข้อมูล : กรมประมง
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การทำปลาร้า
ปลาร้ า เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื้ น เมื อ งของไทย ปลาร้ า จะมี ก ารผลิ ต 3 แบบ คื อ ปลาร้ า ข้ า วคั่ ว
ปลาร้ารำ และปลาร้าข้าวคั่วผสมรำ

วัตถุดิบ

ปลาน้ำจืด : ปลากระดี่ ปลาชะโด ปลาช่อน ปลาดุก ปลาแขยง ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาตะเพียน
ปลาทะเล : ปลาปากคม ปลาจรวด ปลาเป็ด

ส่วนผสม

ปลาสด
เกลือ
ข้าวคั่ว หรือ รำข้าวคั่ว

1
200-250
100-120

กิโลกรัม
กรัม
กรัม

วิธีทำ

1. นำปลาสดมาตัดหัวเอาไส้พุงออก ขอดเกล็ดล้างด้วยน้ำสะอาด วางผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
2. เคล้าปลากับเกลือให้เข้ากัน
3. ใช้เกลือรองก้นโอ่งแล้วเทปลาที่เคล้าเกลือแล้วใส่โอ่งอัดปลาให้แน่น โรยเกลือปิดทับด้านบน
4. ใช้ ต าข่ า ยไนล่ อ นหรื อ แผ่ น พลาสติ ก ปิ ด ปากโอ่ ง มั ด ให้ แ น่ น เพื่ อ ป้ อ งกั น สิ่ ง สกปรกและ
สัตว์ต่างๆ ตกลงไป
5. ตั้งโอ่งไว้ในที่ร่ม หมักนานประมาณ 2 อาทิตย์ถึง 3 เดือนแล้วแต่ชนิดปลา
6. นำข้าวคั่วหรือรำข้าวคั่ว ผสมกับปลาหมักข้างต้น เคล้าให้เข้ากัน
7. อัดปลาลงในโอ่งให้แน่น ใช้ตาข่ายไนล่อนหรือแผ่นพลาสติกปิดปากโอ่งมัดให้แน่น
8. ตั้งโอ่งไว้ในที่ร่ม หมักนาน 6-12 เดือน จะได้ปลาร้าที่มีกลิ่นหอม

การบรรจุและเก็บรักษา

ใส่ถุงพลาสติกปิดผนึก หรือขวดแก้วฝาพลาสติก สำหรับจำหน่าย
เก็บไว้ในโอ่งหรือไหที่หมัก ตักขึ้นมารับประทานเมื่อต้องการจนกว่าจะหมด

แหล่งข้อมูล : กรมประมง
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ปลาปนปรุงรส
ปลาที่หามาได้จะนำมาตากแห้งเอาเก็บไว้กินในช่วงหน้าแล้ง นิสัยคนไทยขาดไม่ได้ คือ ชอบอาหาร
รสชาติเผ็ด จึงนำปลาป่นมาโขลกกับน้ำพริกที่เป็นปลาป่นปรุงรส จะได้น้ำพริกแห้งที่เก็บไว้รับประทาน
ได้นาน

ส่วนผสม
เนื้อปลาป่น
เกลือป่น
น้ำตาลทราย
พริกป่น

1
3
4
2

กิโลกรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ
1. นำปลาป่นใส่ลงไปเคล้ากับส่วนผสมแล้วคั่วต่อไปจนเครื่องปรุงเข้ากัน
2. เติมพริกป่นลงไป ผัดต่อไปจนแห้งดีแล้วจึงตักขึ้น ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วบรรจุใส่ภาชนะที่กันอากาศ
หรือความชื้นได้
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การทำขนมปันขลิบไส้ปลา
ขนมปั้นขลิบเป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าทางอาหาร คือ เพิ่มโปรตีนจากเนื้อปลาโดยนำเอาเนื้อปลา

ผสมในส่วนผสมของไส้

ส่วนผสมไส้

เนื้อปลาสับ
รากผักชี
น้ำตาลปี๊บ
พริกไทยป่น
หัวไชโปวหวาน
กระเทียมสับ
ถั่วลิสงคั่ว (บุบพอแตก)
น้ำมันพืช
หอมแดงสับ
เกลือป่น

ส่วนผสมแปง

แป้งสาลี (ตราว่าว)
แป้งข้าวเจ้า
ไข่ไก่ (ไข่แดง)
น้ำมันพืช
น้ำปูนใส
น้ำสะอาด

วิธีทำไส้

60
10
200
2
100
15
100
20
20
4

กรัม
กรัม (4 ราก)
กรัม
กรัม (2 ช้อนชา)
กรัม
กรัม (2 ช้อนโต๊ะ)
กรัม
กรัม (2 ช้อนโต๊ะ)
กรัม
กรัม ( 12- ช้อนชา)

330
50
2
65
90
135

กรัม (3 ถ้วยตวง)
กรัม (1-2 ถ้วยตวง)
ฟอง
กรัม (6 ช้อนโต๊ะ)
กรัม (6 ช้อนโต๊ะ)
กรัม ( 12- ถ้วยตวง)

1. โขลกรากผักชี หอมแดง พริกไทย ให้ละเอียด
2. นำกระทะใส่น้ำมันพืชตั้งไฟพอร้อน ใส่เครื่องปรุงที่โขลกละเอียดพร้อมเนื้อปลาสับ น้ำตาล
และเกลือคนให้เข้ากันดี ใส่ถั่วลิสงคั่วคนให้ทั่วแล้วยกลง ทิ้งไว้ให้เย็น
3. ปั้นไส้เป็นรูปวงรี ขนาดความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร
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วิธีทำขนม

1. ผสมแป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า ไข่ไก่ (เฉพาะไข่แดง) คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่น้ำมันพืชสลับกับ
น้ำปูนใสและน้ำเปล่า นวดจนเนื้อแป้งนุ่มเนียน แล้วคลุมแป้งด้วยผ้าหรือใส่ในถุงพลาสติก เพื่อไม่ให้
เนื้อแป้งแข็ง
2. แบ่งแป้งเป็นก้อนเล็กๆ ขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร แล้วแผ่แป้งเป็นแผ่นบางๆ นำไส้วาง
ตรงกลาง พับแป้งปิดให้มิดชิด ขลิบริมแป้งเป็นเกลียว ทำเช่นนี้จนหมดแป้ง
3. นำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนปานกลางจนเหลือง ตักวางบนตะแกรงหรือกระชอนเพื่อให้สะเด็ด
น้ำมัน

การบรรจุและเก็บรักษา

เมื่อเย็นแล้ว เก็บใส่ขวดโหลปิดฝาให้แน่น

แหล่งข้อมูล : กรมประมง
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การทำปลาพันอ้อย
ส่วนผสม

เนื้อปลาบด
พริกแห้งเม็ดใหญ่
หอมแดง
กระเทียม
ตะไคร้ (หั่นฝอย)
ใบมะกรูด (หั่นฝอย)
ข่า (หั่นฝอย)
กะปิ
เกลือ
น้ำตาลทราย
ถั่วฝักยาว (หั่นฝอย)
อ้อยเหลา

วิธีทำ
เข้ากัน

2
3
1
5
1
1
1
1
1
1
2
10

ถ้วยตวง
เม็ด
หัว
กลีบ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ชิ้น

1. นำเนื้อปลามานวดกับเกลือให้เหนียว โดยทยอยใส่เกลือแล้วนวดจนกว่าจะเหนียว
2. โขลกพริก หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ข่า ให้ละเอียด ใส่กะปิโขลกให้เข้ากัน
3. นำเนื้อปลามานวดรวมกับเครื่องแกง ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอย ถั่วฝักยาวหั่นฝอย นวดให้ส่วนผสม
4. นำมาปั้นกับอ้อยเหลาให้มีลักษณะเป็นก้อนรีๆ แล้วนำไปย่างไฟอ่อน ๆ
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การทำกุ้งจ่อม
ส่วนผสม

กุ้งฝอย
เกลือป่น
ข้าวคั่ว
กระเทียมโขลกละเอียด
ข้าวแดงบดละเอียด

6
1
1
1
1

ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ (ไม่ใส่ก็ได้)

วิธีทำ

1. กุ้งฝอยเลือกเศษผงออกให้หมดล้างให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
2. เคล้าเกลือ กระเทียมกับกุ้งให้ทั่ว หมักไว้ 2 คืน
3. เติ ม ข้ า วคั่ ว และข้ า วแดงลงในกุ้ ง เคล้ า ให้ ทั่ ว อั ด ลงกระปุ ก ดิ น เผาหรื อ ขวดปิ ด ฝาให้ ส นิ ท
เก็บตากแดดไว้จนกุ้งมีกลิ่นหอมก็ใช้ได้ประมาณ 7-8 วัน
4. กุ้งจ่อมแต่เดิมนำมาปรุงด้วยหอมซอย ขิงซอย ใบมะกรูด พริกขี้หนูหั่นฝอยให้มีรสเปรี้ยวเค็ม
รับประทานกับผักสด

วิธีหลน

ต้มกุ้งจ่อมกับน้ำกะทิ ใส่หอมซอย พริกสด ปรุงด้วยน้ำตาล น้ำมะขามเปียก
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การผลิต
น้ำผลไม้พร้อมดื่ม
ประเทศไทยมีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปีและมีพืชที่มีคุณภาพดี เหมาะสมในการแปรรูปเป็น
น้ำผลไม้มากมายหลายชนิดตามฤดูกาล และมีปริมาณมากพอ ซึง่ ปัจจุบนั คนไทยนิยมดืม่ น้ำผลไม้ เพราะมีคณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการสูงเป็นแหล่งแร่ธาตุ และวิตามิน นอกจากนี้ยังมีใยอาหารช่วยในระบบขับถ่าย ดังนั้นการผลิต
เพื่ อ จำหน่ า ยจึ ง มี แ นวโน้ ม ทางการตลาดที่ ดี เกษตรกรสามารถผลิ ต ได้ ต ลอดปี ตามฤดู ก าลของผลไม้
โดยผลไม้ที่นิยมทั่วไปได้แก่ น้ำส้ม น้ำฝรั่ง น้ำมะนาว เป็นต้น

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

อุปกรณ์การผลิต
- เครื่องชั่งละเอียดขนาด 1 กิโลกรัม 500 บาท
- เครื่องชั่งหยาบขนาด 15 กิโลกรัม 1,000 บาท
- ตู้แช่เย็น (20 คิวบิกฟุต) 35,000 บาท
- เครื่องครัว 1 ชุด 5,000 บาท
- โต๊ะสเตนเลส ขนาด 1.25x3x1.2 เมตร 10,000 บาท
- หม้อสเตนเลส 2 ใบ 5,000 บาท
- เตาแก๊สพร้อมถัง 2,500 บาท
- เครื่องวัดความหวาน (0-30 บริกซ์) 6,000 บาท
- เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ 35,000 บาท
- ค่าบรรจุภัณฑ์ 10,000 บาท
- ขวดพลาสติกขนาด 250-300 มิลลิลิตร
- เงินทุนหมุนเวียนค่าวัตถุดิบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- พัฒนาทักษะการแปรรูป
- ภาคทฤษฎี การคัดเลือกวัตถุดบิ การผลิตทีถ่ กู หลักสุขาภิบาล ขัน้ ตอนการผลิต การเก็บรักษา และ
การส่งเสริมการตลาด
- ฝึกปฏิบัติการทำน้ำผลไม้พร้อมดื่ม และควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพ
- ฝึกปฏิบัติการบรรจุหีบห่อ
- ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ
- บริเวณเทพื้นซีเมนต์ มีทางระบายน้ำ
- ห้องบรรจุกั้นเป็นสัดส่วน กั้นมุ้งลวดกันฝุ่นและแมลง ฯลฯ
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ผลผลิต
-

การจัดหาบรรจุภัณฑ์
เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์
เหมาะสมกับตลาด/ผู้บริโภค
ราคาพอสมควร
ซื้อหาได้สะดวก
แผนจัดหาวัตถุดิบหลัก
กำหนดคุณภาพและปริมาณ
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ
กระจายให้สมาชิกในชุมชนผลิต
จัดหาแหล่งอื่น
จัดทำเครือข่ายวัตถุดิบกับชุมชนอื่น
จัดระบบคุณภาพ และสอบคุณภาพเพื่อขอการรับรองคุณภาพ

ตลาด และผลตอบแทน

มูลค่าการลงทุน
- น้ำฝรัง่ 25% มูลค่าการลงทุนประมาณ 1,451 บาท ผลตอบแทน 2,000 บาท (50 ลิตร)
- น้ำส้มคัน้ 25% มูลค่าการลงทุนประมาณ 1,037.70 บาท ผลตอบแทน 2,000 บาท (50 ลิตร)
- น้ำมะนาว 10% มูลค่าการลงทุน 857 บาทประมาณ ผลตอบแทน 2,000 บาท (50 ลิตร)

ด้านการตลาด

- หาตลาดเพิ่มเติม
- วางแผนการจำหน่าย
- ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ตามโอกาส และตามสื่อต่างๆ
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การทำแหนม
แหนมเป็นลักษณะของการหมักเนื้อสัตว์ เพื่อทำเป็นแหนมสดหรือแหนมปรุงรสก็ได้ แหนมเป็น
อุตสาหกรรมครัวเรือน เพื่อใช้บริโภคทั่วไป ก่อนบริโภคควรนำไปอบหรือทอดให้สุก ส่วนใหญ่จะเริ่มบริโภค
เมื่อแหนมเริ่มมีรสเปรี้ยวแล้ว
1) เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูป
- เครื่องบดเนื้อ เครื่องผสม เครื่องหั่นหนังหมู
- เขียง มีด ภาชนะบรรจุเนื้อสัตว์
- ใบตองสำหรับห่อแหนม และไส้พลาสติกสำหรับบรรจุทำเป็นแหนมแท่ง ทั้งนี้แล้วแต่
ผู้ผลิตในแต่ละท้องถิ่น
2) ส่วนประกอบ
- เนื้อหมู หูหมู หนังหมู
- เครื่องปรุงมี เกลือ น้ำตาล กระเทียม และพริกขี้หนูสวน
- ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าที่หุงสุกแล้ว
3) การเตรียมวัตถุดิบและวิธีการผลิต
- ใช้เนื้อหมู เนื้อแดงล้วน ๆ ไม่มีมัน และไม่มีเอ็นบดให้ละเอียด
- หนังหมู หูหมู ต้มให้สุกหั่นเป็นชิ้นบางๆ
- บดข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้ากับกระเทียมให้ละเอียด
- ใส่เนื้อหมู พร้อมเติมเกลือและเครื่องปรุง ใส่หนังหมู หูหมู และข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้า
กับกระเทียมที่บดละเอียดแล้วนวดจนเหนียว พร้อมใส่พริกขี้หนูสวน
- บรรจุในไส้พลาสติก แล้วแต่ขนาดความต้องการของตลาดหรือห่อด้วยใบตอง
4) การเก็บรักษา
เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติประมาณ 3 วัน เพื่อให้มีรสเปรี้ยว หลังจากแหนมเปรี้ยวแล้วควร
เก็บไว้ในตู้เย็น
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5) ต้นทุนและผลตอบแทน
ต้นทุน
ในส่ ว นของต้ น ทุ น คงที่ ซึ่ ง จะเป็ น ค่ า เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ใ นการผลิ ต ได้ แ ก่ เครื่ อ งบดเนื้ อ
เครื่ อ งผสม เครื่ อ งหั่ น หนั ง หมู จ ะมี ต้ น ทุ น ประมาณ 60,000-85,000 บาท และเกษตรกรต้ อ งมี
เงินทุนหมุนเวียน สำหรับหมุนเวียนเป็นค่าวัสดุในการทำแหนมอย่างน้อย 5,000 บาทขึ้นไป สำหรับต้นทุน
ในการจั ด ทำผลิ ต ภั ณ ฑ์์ แ หนมจำนวน 20 กิ โ ลกรั ม ซึ่ ง จะเป็ น ค่ า วั ส ดุ เครื่ อ งปรุ ง ค่ า น้ ำ -ค่ า ไฟ
และค่าแรงจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,100-1,500 บาท
ผลตอบแทน
สำหรั บ การจั ด ทำผลิ ต ภั ณ ฑ์์ แ หนมจำนวน 20 กิ โ ลกรั ม บรรจุ เ ป็ น แหนมแท่ ง ได้ 100 แท่ ง
(บรรจุแท่งละ 200 กรัม) จำหน่ายราคาแท่งละ 25-30 บาท จะมีผลตอบแทนประมาณ 2,500-3,000 บาท
ทั้งนี้ ต้นทุนและผลตอบแทนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะราคาวัตถุดิบ คุณภาพของแหนม
และอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นแต่ละแหล่งเป็นหลัก สำหรับจุดคุ้มทุนจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนผลิตภัณฑ์์
ที่ออกจำหน่ายและลักษณะการจำหน่ายเป็นการฝากขาย หรือขายเอง
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หมูและเนื้อแผ่น
หมูแผ่นและเนื้อแผ่นเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป ทำได้โดยการนำเนื้อสัตว์มาหมักด้วยเครื่องปรุงรสต่างๆ
และนำไปทำให้แห้งโดยอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์ หรือจากตู้อบ เพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแห้ง
กรอบ ซึ่งสามารถนำไปเก็บไว้ได้นาน ผู้บริโภคนิยมรับประทานกันทั่วไป
1) เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
- เขียง มีด
- ภาชนะบรรจุเนื้อสัตว์
- ตะแกรง
2) ส่วนประกอบ
- เนื้อหมูหรือเนื้อวัว
- เครื่องปรุง (ซีอิ้ว,น้ำตาล)
3) การเตรียมวัตถุดิบและวิธีการผลิต
- แล่เนื้อวัวหรือเนื้อหมู เอาแต่เนื้อแดงล้วนๆ ไม่มีมันติด หั่นเป็นก้อนใหญ่ ๆ
- เอาเนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่ได้นี้ แช่เย็นจนแข็งพอหั่นได้สะดวก
- นำเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมาหั่นหรือแล่ มาหมักในเครื่องปรุง ทิ้งไว้สักครู่หรือวางไว้ 1 คืน
ในตู้เย็น
- นำมาแผ่ เ ป็ น แผ่ น บางๆ บนตะแกรงผึ่ ง แดดจนแห้ ง หรื อ นำมาเข้ า ตู้ อ บก็ ไ ด้ โ ดยใช้
อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียสจนแห้ง
- นำมาปิ้งบนเตาที่มีไฟอ่อนๆ จนเกรียมก็จะได้หมูแผ่นหรือเนื้อแผ่นตามต้องการ
4) การเก็บรักษา
- บรรจุลงถุงพลาสติก นำออกจำหน่าย และถ้าบรรจุถุงสูญญากาศ จะทำให้ผลิตภัณฑ์์
สามารถเก็บได้นาน
5) ต้นทุนและผลตอบแทน
ต้นทุน
สำหรับการทำผลิตภัณฑ์์หมูแผ่นหรือเนื้อแผ่น 10 กิโลกรัมซึ่งจะเป็นค่าวัตถุ เครื่องปรุง
ค่าน้ำ-ค่าไฟและค่าแรงมีต้นทุนประมาณ 1,000-1,500 บาท
ผลตอบแทน
สำหรับการจำหน่ายหมูแผ่น เนื้อแผ่นที่ผลิตจำนวน 10 กิโลกรัม เมื่อแห้งแล้วจะได้หมูแผ่นหรือ
เนื้อแผ่น 3 กิโลกรัม มีราคากิโลกรัมละ 550-600 บาท จะได้ผลตอบแทนประมาณ 1,650-1,800 บาท
ทั้งนี้ต้นทุนและผลตอบแทนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะราคาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่มี
ในท้องตลาดของแต่ละแหล่ง สำหรับจุดคุ้มทุนจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณผลิตภัณฑ์์ที่ผลิตออกจำหน่าย
และลักษณะการจำหน่ายสินค้า
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หมูและไก่ยอ
หมูยอและไก่ยอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมู มันหมู และเนื้อไก่ โดยนำมาผสมกับเครื่องปรุง
ต่างๆ แล้วนำไปบรรจุในวัสดุห่อหุ้มให้แน่น นำไปต้มหรือนึ่งให้สุก สามารถนำไปจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น
และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้ เพราะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการรักษาและถนอม
อาหารอีกวิธีหนึ่งด้วย
1) เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
- เครื่องบดเนื้อ เครื่องสับเนื้อ เครื่องอัด
- เขียง มีด
- ภาชนะบรรจุเนื้อสัตว์
- เตาแก๊ส หม้อต้ม
- ใบตองสำหรับห่อ ถุงพลาสติก บล็อกบรรจุ
2) ส่วนประกอบ
- เนื้อหมูหรือเนื้อไก่ รวมถึงหนังไก่ และมันหมูด้วย
- น้ำแข็ง น้ำเปล่า
- เครื่องปรุง (พริกไทย เกลือธรรมดา น้ำตาล ฟอสเฟต)
3) การเตรียมวัตถุดิบและวิธีการผลิต
- เตรี ย มเนื้ อ หมู ค วรเป็ น เนื้ อ แดงล้ ว นๆ ไม่ มี เ อ็ น ไม่ มี มั น ,ส่ ว นเนื้ อ ไก่ ค วรรวมหนั ง
มันหมู ให้เป็นมันที่ได้จากส่วนต่างๆ ของหมู ยกเว้นมันเปลว
- บดเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ให้ละเอียด
- ใส่เนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่บดละเอียดแล้วลงในกระทะของเครื่องสับ
- ปิดฝากระทะ และเดินเครื่องพร้อมกับเติมน้ำแข็ง เครื่องปรุงต่างๆ
- ใส่มันหมูสับลงไป และบดจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน
- หยุดเครื่อง กวาดเนื้อที่ติดอยู่ภายในฝาครอบกระทะ เดินเครื่องต่อไปจนอุณหภูมิ
สุดท้ายไม่เกิน 12 องศาเซลเซียส
- บรรจุลงในถุงหรือบล็อกหรือห่อด้วยใบตอง
- นำไปต้มหรือนึง่ ใช้อณ
ุ หภูมิ 75 องศาเซลเซียส แล้วนำไปแช่นำ้ เย็น 20 นาที
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4) การเก็บรักษา
เก็บรักษาหมูยอหรือไก่ยอที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส
5) ต้นทุนและผลตอบแทน
ต้นทุน
ในส่วนต้นทุนคงที่ ซึง่ จะเป็นค่าเครือ่ งจักรอุปกรณ์ในการผลิตได้แก่ เครือ่ งบดเนือ้ เครือ่ งสับเนือ้
มีค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000-200,000 บาท และเกษตรกรต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับหมุนเวียนวัสดุ
ในการจัดทำอย่างน้อย 5,000 บาท
สำหรับต้นทุนในการจัดทำผลิตภัณฑ์์จำนวน 5 กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าวัสดุ เครื่องปรุง ค่าน้ำ-ค่าไฟ
และค่าแรงมีต้นทุนประมาณ 600-700 บาท
ผลตอบแทน
สำหรั บ การจำหน่ า ยหมู ย อที่ ผ ลิ ต ได้ จ ำนวน 5 กิ โ ลกรั ม ในราคากิ โ ลกรั ม ละ 150-200 บาท
มีผลตอบแทนเป็นเงินประมาณ 750-1,000 บาท
ทั้งนี้ต้นทุนและผลตอบแทนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะราคาวัตถุดิบ คุณภาพของหมูยอ
และอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นแต่ละแหล่งสำหรับจุดคุ้มทุนจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณผลิตภัณฑ์์ที่ผลิตออก
จำหน่ายและลักษณะการจำหน่ายสินค้า
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การทำกุนเชียง
กุนเชียงเป็นการแปรรูปเนื้อสัตว์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของเนื้อสัตว์ให้มีราคาสูงขึ้น สามารถใช้
วัตถุดิบ เนื้อสัตว์ ที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายได้ตลอดปี ตลาดมีความต้องการ
อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถจำหน่ายได้ในตลาดท้องถิ่น และพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้ หรือใช้เวลาว่าง
จากงานภาคเกษตรทำการแปรรูปเนื้อสตัว์ เพื่อเป็ฯการรักษาและถนอมอาหารโปรตีนเก็บไว้บริโภคได้
1) เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
- เครื่องบดเนื้อ
- เครื่องหั่นมันหมู
- เขียง มีด
- ภาชนะบรรจุเนื้อสัตว์
- เครื่องอัด
2) ส่วนประกอบ
- เนื้อหมู มันหมู ไส้สดหรือแห้ง
- เครื่องปรุง (เกลือไนไตรท์ น้ำตาล ฯลฯ)
- น้ำสะอาด
3) การเตรียมวัตถุดิบและวิธีการผลิต
- เตรียมเนือ้ หมู ควรเป็นเนือ้ แดงปนมันหมู หรือถ้าแยกเป็นเนือ้ แดงล้วนๆ กับมันหมูลว้ นๆ
ก็ได้
- บดเนื้อหมูปนมันหมู ถ้าเป็นมันหมูล้วนๆ ให้ใช้เครื่องหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
- คลุกเนื้อหมู มันหมูกับเกลือไนไตรท์ และเครื่องปรุงอื่นๆ เติมน้ำคลุกให้ทั่วจนเหนียว
- บรรจุในไส้หมูแห้งหรือสด มัดเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 6 นิ้ว
- แขวนและนำเข้าตู้อบ ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนกระทั่งแห้ง
4) การเก็บรักษา
แขวนไว้ในอุณหภูมิห้องหรือบรรจุถุงสูญญากาศ
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5) ต้นทุนและผลตอบแทน
ต้นทุน
ในส่วนต้นทุนคงที่ ซึ่งจะเป็นค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตได้แก่ เครื่องบดเนื้อ เครื่องหั่น
หนังหมู เตาอบกุนเชียง ประมาณ 80,000-112,000 บาท และเกษตรกรต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าวัสดุ
ในการทำอย่างน้อย 5,000 บาท สำหรับต้นทุนในการจัดทำผลิตภัณฑ์์กุนเชียง 20 กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าวัสดุ
เครื่องปรุง ค่าน้ำ-ค่าไฟ และค่าแรงจะมีประมาณ 2,500 บาท
ผลตอบแทน
สำหรับการจำหน่ายกุนเชียงสดที่ผลิตจำนวน 20 กิโลกรัมอบแห้งได้ 14 กิโลกรัมจะจำหน่าย
ได้ ใ นราคากิ โ ลกรั ม ละ 180-250 บาท มี ผ ลตอบแทนประมาณ 2,520-3,500 บาท ทั้ ง นี้ ต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนสามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสภาวะราคาวั ต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพของกุ น เชี ย งและอุ ป กรณ์ ที่ มี
ในท้องถิ่นแต่ละแหล่ง สำหรับจุดคุ้มทุนจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณและผลิตภัณฑ์์ที่ผลิตออกจำหน่าย
และลักษณะการจำหน่ายสินค้า
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ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า น อน
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การ อกย้อมไหม
ด้วยวัสดุธรรมชาติ
เส้ น ไหม เป็ น เส้ น ใยธรรมชาติ ประเภทเส้ น ใยโปรตี น เส้ น ไหมดิ บ ประกอบด้ ว ยไหม 2 ชั้ น
คือ เส้นไหมแท้ หรือ ไฟโบรอิน จะอยูช่ นั้ ใน และส่วนกาวไหม หรือเซริซนิ หุม้ อยูภ่ ายนอกโดยรอบตลอดความ
ยาวเส้น เส้นไหมแท้ไฟโบรอิน เป็นไหมที่ไม่ละลายในน้ำร้อน น้ำสบู่ และน้ำด่าง อย่างไรก็ตามน้ำด่างแก่
(น้ำด่างเค็ม) ที่ร้อนและกรดแร่เข้มข้น เช่น กรดเกลือ กรดกำมะถัน เป็นสารที่ทำลายเส้นไหม ทำให้เส้นไหม
แตกฟูและเปื่อย ชั้นนอกเป็นชั้นกาวไหมซึ่งละลายในน้ำร้อนได้ และหลุดลอกออกได้ดีด้วยน้ำด่าง แต่
น้ำด่างเข้มข้นและร้อนจนเดือดจะทำลายเส้นไหม รวมทั้งไหมแท้ชั้นในด้วย ทำให้เส้นไหมหดและแตกฟู
ส่วนกาวที่อยู่รอบนอก ละลายออกได้ในน้ำร้อน น้ำสบู่ร้อน การแช่เส้นไหมในน้ำด่างแก่ไม่ร้อน แล้วนำมา
ล้างในน้ำเดือดจัด ทำให้กาวหลุดออกมาได้ดี สำหรับเส้นไหมที่ลอกกาวได้ดี จะย้อมติดสีได้สม่ำเสมอ แต่
ถ้าลอกกาวออกไม่หมด เมื่อนำมาย้อมสีไม่ว่าจะเป็นสีเคมี หรือสีธรรมชาติก็ตาม สีจะเกาะยึดติดที่กาวหรือ
เส้นไหมชั้นใน (ไฟโบรอิน) ซึ่งเมื่อซักน้ำ สีที่ยึดติดกับกาวจะหลุดออก ทำให้ย้อมได้สี

ขั้นตอนการ อกย้อมสีเส้นไหม
1.
2.
3.
4.

การเตรียมเส้นไหม
การฟอก (ลอก) กาวไหม
การคัดเลือกวัตถุดิบ และอุปกรณ์เพื่อย้อมสี
การย้อมสีไหม

การเตรียมเส้นไหมเพื่อย้อมสี

การเตรียมไจไหม เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นไหมพันกันในระหว่างการลอกกาวควรคัดเลือกเส้นไหมที่
เป็นชนิดเดียวกัน และมีขนาดเส้นและวงเข็ดเท่ากัน ควรมัดพลองอย่างน้อย 4 ช่วง เพื่อรักษารูปทรงของ
เข็ดไหม และลอกกาวได้สม่ำเสมอ รวมทัง้ ไม่มดั ถีเ่ กินไปจะทำให้เส้นไหมแห้งตัวช้าในบางจุด ซึง่ ต้องใช้เวลามาก
เพื่อละลายกาว ส่วนใหญ่การมัดไพ มักเหลือปลายเส้นด้ายที่มัดไว้ ยาวเกินกว่าความกว้างของเข็ดไหม
ไม่น้อยกว่า 1 คืบ หรือ 8 เซนติเมตร เพื่อให้เส้นไหมกระจายดีแต่ไม่พันกัน
สารเคมีที่ใช้
1. สบู่ 180 กรัม หรือประมาณ 2 ขีด หั่นเป็นฝอย ต้มให้ละลายในน้ำ 30 ลิตร หรือ น้ำ 40 ลิตร
สำหรับไหมเหลือง
2. เติมโซดาแอช 50 กรัม และน้ำยาเอนกประสงค์ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน

262

การลอกกาว
1. ผสมน้ำยาลอกกาว โดยตวงน้ำตามอัตราส่วนใส่ลงในหม้อลอกกาว ผสมสบู่ โซดาแอชและ
น้ำยาเอนกประสงค์ในหม้อ กวนให้เข้ากัน
2. นำเส้นไหมลงแช่ในน้ำยาลอกกาวนาน 24 ชั่วโมง หรือ จนเส้นไหมนิ่ม คล้ายเป็นเมือก
3. จนกาวหลุดออก ซึ่งสังเกตได้จากนั้น นำไปล้างในน้ำเดือดจัด กลับเข็ดไหมไปมาให้กาวหลุด
ออกสม่ำเสมอ โดยราดน้ำสะอาดเล็กน้อยบนเส้นไหมแล้วจับดู จะรู้สึกฝืดมือ
4. นำเส้นไหมในข้อที่ 3 ไปล้างเส้นไหมด้วยน้ำอุ่นจัด (80 องศาเซลเซียส) จำนวน 2 รอบ แล้วจึง
ล้างด้วยน้ำสะอาด อีกประมาณ 10 นาที
5. บิดหมาด และนำไปกระตุกให้ไหมเรียงเส้น ผึ่งลมจนแห้ง เพื่อนำไปย้อมสี

การลอกกาวไหมด้วยสารธรรมชาติ

ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมานาน จะเตรียมน้ำด่างจากขี้เถ้าไว้ใช้เอง ขี้เถ้าที่นิยมใช้ทำน้ำด่าง
ลอกกาว ได้แก่ ขี้เถ้าจากผักโขมหนาม เปลือกฝักนุ่น เหง้ากล้วย ขี้เถ้ารวมจากเตาไฟ ขี้เถ้าไม้สะแก ไม้ประดู่
โดยมีขั้นตอนการเตรียมน้ำด่าง ดังนี้
1. นำขี้เถ้าที่ผ่านการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสังเกตได้จาก ขี้เถ้าเนื้อละเอียดมีสีขาวปนเทา
2. อัดขี้เถ้าลงในถังพลาสติกหรือภาชนะที่เจาะรูไว้ด้านล่างให้แน่น ประมาณ 3 ใน 4 ของถัง
3. นำถังขี้เถ้าวางซ้อนกับถังเปล่า เติมน้ำให้เต็มถัง รอจนกว่าจะมีน้ำหยดลงถังที่รองรับอยู่
ด้านล่าง จึงเติมน้ำใส่ถังบนให้ท่วมพอดีกับผิวหน้าขี้เถ้า จากนั้นปล่อยให้น้ำด่างหยดลงมาจนหมด
4. ถ้าขีเ้ ถ้าคุณภาพดี มักได้นำ้ ด่างทีม่ คี วามเป็นด่างสูง และจะได้นำ้ ด่างเท่ากับปริมาตรของขีเ้ ถ้า
การลอกกาวไหมด้วยน้ำด่างธรรมชาติ
1. แช่เส้นไหมดิบลงในน้ำด่างที่เตรียมไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่ต้องตั้งไฟ) น้ำด่างที่ใช้ลอกกาว
ไหม มีความเป็นด่าง ค่า PH 11-12
2. เส้นไหมจะอ่อนตัว จับดูมีลักษณะเป็นเมือกลื่น
3. ต้มน้ำด้วยภาชนะปากกว้างจนเดือด จากนั้นยกเส้นไหมจากน้ำด่าง ลงจุ่มในน้ำเดือด
4. หมัน่ พลิกเส้นไหมให้สมั ผัสกับน้ำร้อนให้ทวั่ สังเกตเส้นไหมจะกลายเป็นสีครีม จับแล้วรูส้ กึ ฝืดมือ
5. นำเส้นไหมทีก่ าวลอกออกแล้วขึน้ นำมาล้างในน้ำอุน่ 1-2 ครัง้ และล้างน้ำสะอาด 3-4 ครัง้
6. จากนั้นบิดให้พอหมาด กระตุกให้เรียงเส้น ใส่ราวตากผึ่งให้แห้งในที่ร่ม

การคัดเลือกวัตถุดิบให้สี และอุปกรณ์เพื่อย้อมสี

1. เลือกพืชที่ใช้ย้อมได้สีติดทน สีไม่ตก ไม่ซีดง่าย
วัสดุธรรมชาติหลายชนิดใช้ย้อมเส้นใยติดสีสวย แต่บางชนิดย้อมเส้นใยไม่ติดเลย หรือย้อมติด
เฉพาะใยฝ้าย บางชนิดสีเปลีย่ นเมือ่ ถูกเหงือ่ หรือความร้อน หรือ สีซดี ง่ายเมือ่ ถูกแสง เช่น สีมว่ งของลูกผักปลัง
สีดอกอัญชัน หรือสีเขียวใบเตย จึงไม่เหมาะสมใช้เป็นสียอ้ มผ้า เพราะผ้าต้องซักและผึง่ ให้แห้งหลังการสวมใส่
2. เลือกพืชที่หาง่าย โตเร็ว มีส่วนที่ใช้เป็นสีย้อมมาก
สีธรรมชาติบางสี เช่น สีแดงจากครัง่ สีจากคราม สีเหลืองจากแก่น ขนุนหรือเปลือกต้นปะโหดหรือ
สีน้ำตาลจากเปลือกต้นสีเสียด ประดู่เป็นสีที่สดและและไม่ซีดง่าย จึงนิยมใช้มาแต่โบราณ แต่ปัจจุบัน
กลายเป็นพืชหายากมากแล้ว จึงควรเลือกใช้พืชใหม่ ที่โตง่าย ย้อมได้สีไม่ตกและไม่ซีดง่าย และเป็น
การรักษาป่าไม้ไว้ด้วย
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3. วัตถุดิบให้สีไม่เก่าเก็บ
ต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เก็บไว้นานเกินไป เพราะสีในพืชจะเสื่อมย้อมได้สีไม่สด

อุปกรณ์เพื่อย้อมสี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดสี หรือย้อมสี ควรใช้ ภาชนะเคลือบ หรือ สเตนเลส สำหรับไม้กวนหรือ
ทัพพีควรเป็นสเตนเลส แก้ว หรือพลาสติก ถ้าเป็นการย้อมแบบย้อมเย็นภาชนะจำพวกเหล็ก สังกะสี
อะลูมิเนียม ทองแดง ทำให้ย้อมได้สีเปลี่ยนไป และบางชนิดตกค้างบนเส้นไหม ทำให้ส่งออกผ้าไหมไม่ได้

การย้อมสีธรรมชาติ

1. การย้อมไหมเพื่อให้ได้สีดำ ด้วยผลมะเกลือ
การย้อมให้ตดิ สีดำเร็วขึน้ ทำได้โดยใช้เทคนิค ย้อมรองพืน้ ด้วยเปลือกไม้ แล้วหมักด้วยโคลน
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
ผลมะเกลือ ใช้ผลดิบที่เปลือกเป็นสีเขียว หรือสีเขียวอมเหลืองเล็กน้อย
โคลน หรือ ตม จากบ่อ หรือสระน้ำที่มีน้ำขังตลอดปี มักช่วยให้ย้อมได้สีดำเร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม ควรได้ทดลองย้อมไหมปริมาณน้อยก่อน ถ้าโคลนทำให้สีเทาเข้มขึ้น จึงนำมาใช้
ช่วยย้อมไหมปริมาณมาก
ส่วนผสม
1) ผลมะเกลือดิบ
10
กิโลกรัม
2) เปลือกประดู่หรือสมอ
5
กิโลกรัม
3) โคลน
1
ปี๊บ
4) เส้นไหม(ลอกกาวแล้ว)
1
กิโลกรัม
วิธีการย้อม
1. ต้มเปลือกประดู่ 2-3 ชั่วโมง กรองเฉพาะน้ำ
2. นำเส้นไหมที่ลอกกาวแล้ว ลงต้มย้อมในน้ำเปลือกประดู่ ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำขึ้น
มาล้างให้สะอาด
3. ละลายโคลนด้วยน้ำเปล่า แล้วกรองเฉพาะน้ำ
4. นำเส้นไหมที่ได้จากการย้อมเปลือกประดู่ ลงแช่น้ำโคลน 1 คืน
5. ล้างเส้นไหมให้สะอาด นำตากให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง
6. โขลกผลมะเกลือดิบพอแหลกแล้วต้มเคี่ยว 1-2 ชั่วโมง กรองเฉพาะน้ำ
7. นำเส้นไหม(จากข้อ 5 ) ลงต้มในน้ำมะเกลือ ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วล้างไหมให้สะอาด
นำแช่น้ำโคลน 1 คืน ล้างเส้นไหมและผึ่งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง
8. ทำซ้ำ (ข้อ 6-8) 2 ครัง้ โดยใช้นำ้ ย้อมทีเ่ ตรียมจากผลมะเกลือใหม่จะได้เส้นไหมสีดำเทา
หมายเหตุ
ต้องการย้อมเส้นไหมให้ได้สีดำเข้ม ให้ย้อมซ้ำได้หลายครั้ง โดยใช้น้ำย้อมจากผลมะเกลือที่
เตรียมใหม่ สำหรับโคลนที่ใช้หมัก จากแต่ละแห่ง ทำให้ได้สีดำเข้มต่างกัน

ขั้นตอนวิธีการย้อม

1. ย้อมรองพื้น ด้วยน้ำสกัดจากเปลือกประดู่
- สับเปลือกประดู่ เป็นชิน้ เล็ก ต้มเคีย่ วนาน ประมาณ 1 ชัว่ โมง จากนัน้ กรองเฉพาะน้ำ
- ย้อมเส้นไหมในน้ำประดู่ แบบย้อมร้อน ได้เส้นไหมสีน้ำตาลอ่อน
- แช่หมักเส้นไหมที่ย้อมด้วยเปลือกประดู่ ในน้ำโคลน ได้เส้นไหมสีน้ำตาลอมเทา
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2. ย้อมให้เป็นสีดำ ด้วย น้ำมะเกลือ และหมักโคลน
- โขลกผลมะเกลือ ต้มเคี่ยวจนเดือดแล้ว กรองเอากากออก จากนั้นย้อมเส้นไหมใน
น้ำมะเกลือแบบย้อมร้อน
- เตรียมน้ำโคลน โดยละลายโคลนในน้ำแล้วกรองเอากากออก และนำเส้นไหมที่ย้อม
มะเกลือแล้วลงแช่หมัก 1 คืน หลังจากนั้น นำเส้นไหมขึ้นมาซักล้างให้สะอาด และ ผึ่งให้แห้ง จะได้
เส้นไหมสีดำ ถ้าต้องการสีดำเข้มขึ้น ให้โขลกผลมะเกลือใหม่ ต้มน้ำย้อมแล้วย้อมซ้ำด้วยวิธีเดียวกัน
2. การย้อมไหมเพื่อให้ได้สีแดง ด้วยครั่ง
โดยใช้เทคนิค การย้อมร้อนผสมสารช่วยย้อม
การคัดเลือกวัตถุดิบ
ครั่ง รังครั่งที่อายุแก่เต็มที่ เป็นครั่งที่ย้อมไหมได้สีแดงสด
สารช่วยย้อม มะขามเปียก และ สารส้มให้บดละเอียดก่อนใช้ใบมะขาม หรือ ใบส้มเสีย้ ว
ส่วนผสม
- ครั่งป่น
5
กิโลกรัม
- มะขามเปียก
150
กรัม
- สารส้ม
50
กรัม
หรือ ใบมะขาม หรื อ ใบส้ ม เสี้ ย ว 50-100 กรั ม ต้ ม น้ ำ แล้ ว กรองช่ ว ยย้ อ มได้ เ ส้ น ไหม
(ลอกกาวแล้ว) 1 กิโลกรัม ได้น้ำย้อมประมาณ 25–30 ลิตรต่อการย้อมไหม 1 กิโลกรัม
วิธีย้อม
1. สกัดสีจากครั่งโดย แช่ครั่งด้วยน้ำสะอาด 1-2 วัน จากนั้นกรองเฉพาะน้ำด้วยผ้าดิบ
หรือ บดครั่งและสกัดน้ำสี โดยนวดกับน้ำร้อน
2. นำน้ำครั่งใส่ภาชนะตั้งไฟจนเดือด เติมน้ำมะขามเปียกและสารส้ม
3. ต้มจนน้ำย้อมครั่งเดือดอีกครั้ง จากนั้นนำเส้นไหมลงย้อม ประมาณครึ่งชั่วโมง
4. นำเส้นไหมมาล้างน้ำให้สะอาด กระตุกไหมให้เรียงเส้น และผึ่งให้แห้ง
หมายเหตุ
- มะขามเปียกที่ใช้ ควรมีรสเปรี้ยวจัด
- สัดส่วนของมะขามเปียกและสารส้ม ถ้าเปลี่ยนแปลงจะทำให้ย้อมได้สีแดงต่างกัน
- ครั่งที่ได้จากแต่ละท้องที่ จะมีสีไม่เหมือนกันควรทดลองย้อมและสังเกตสีก่อนย้อมจริง
- น้ำที่ใช้ในการย้อมไหมด้วยครั่ง ควรใช้น้ำอ่อน
ขั้นตอนวิธีย้อมด้วยครั่ง
1) เตรียมน้ำย้อมจากครั่ง
- แกะรังครั่งออกจากไม้ และโขลกบดรังครั่งให้ละเอียด
- ครั่งที่บดละเอียดแล้ว แช่น้ำ 1-2 คืน จากนั้นนำมากรองผ่านตาข่ายและผ้าดิบเพื่อแยก
กากครั่งออกหรือบดครั่งและสกัดน้ำสี โดยนวดกับน้ำร้อนก็ได้
2) การย้อมเส้นไหมด้วยครั่ง
- คั้นมะขามเปียกกับน้ำ เก็บเอากากออก เติมน้ำมะขามเปียก และสารส้ม ลงในน้ำย้อม
ครั่งที่เดือด น้ำมะขามเปียก และสารส้ม เป็นสารช่วยย้อม ทำให้ย้อมได้สีแดงสด และ สีติดคงทน
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- เมื่อเติมน้ำมะขามเปียก และสารส้มแล้ว ต้มน้ำย้อมให้เดือดอีกครั้งแล้วจึงนำเส้นไหม
ลงย้อมแบบย้อมร้อน โดยย้อมเส้นไหมในน้ำร้อนครั่งเสร็จแล้ว จึงนำมาซักล้างให้สะอาด และกระตุกให้ไหม
เรียงเส้นได้เส้นไหมสีแดง

การย้อมไหมเพื่อให้ได้สีน้ำตาล ด้วยเปลือกไม้หรือ ฝักแห้ง

การคัดเลือกวัตถุดิบ
เปลือกไม้ที่ใช้ย้อมเส้นไหม ส่วนใหญ่ย้อมได้สีน้ำตาล ควรเลือกเปลือกไม้จากต้นที่มีอายุมาก
พอสมควร เนือ่ งจากมีปริมาณสารให้สเี ข้มข้น และ การย้อมควรใช้ปริมาณทีเ่ หมาะสม จึงจะทำให้ยอ้ มได้สตี ดิ
คงทนดี เปลือกไม้เก่าจนผุ หรือมีราขึ้น ไม่ควรนำมาสกัดน้ำย้อมเปลือกไม้ที่นิยมใช้ย้อมสีน้ำตาลและให้ผล
การติดสีคงทน ได้แก่ เปลือกต้นประดู่ป่า ต้นเชือก ต้นสีเสียด ต้นเปือย (ตะแบก) ฝักคูนแห้ง ฝักฝางแห้ง
เป็นต้น
วิธีการย้อม
1 สับเปลือกไม้ (หรือฝักแห้ง) ให้เป็นชิ้นเล็กและ แช่น้ำ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง หรือ 1 คืน
2 ต้มเคีย่ วเปลือกไม้ (หรือฝักแห้ง) พร้อมน้ำทีแ่ ช่ ใช้ไฟอ่อนให้เดือด นานประมาณ 2-3 ชัว่ โมง กรอง
เฉพาะน้ำ
3 นำเส้นไหมทีล่ อกกาวแล้ว ลงย้อมในน้ำสียอ้ มทีก่ รองไว้ ต้มย้อมเส้นไหมนานประมาณ 1 ชัว่ โมง
แล้วนำขึ้นล้างน้ำให้สะอาด
4 กระตุ ก ไหมให้ เรี ย งเส้ น และผึ่ ง ให้ แ ห้ ง จะได้ เ ส้ น ไหมสี น้ ำ ตาลอ่ อ น หรื อ สี น้ ำ ตาลเข้ ม
ขึ้นกับชนิดของเปลือกไม้ และการเตรียมน้ำย้อม
การสกัดน้ำย้อมจากเปลือกไม้
สับเปลือกไม้เป็นชิ้นเล็ก ใส่ในภาชนะ เติมน้ำให้ท่วมเหนือชิ้นไม้แล้วแช่น้ำไว้ 1-2 ชั่วโมง จากนั้น
ต้มเคี่ยวประมาณ 3 ชั่วโมง จนได้สีเข้มตามต้องการ จึงกรองเอากากออก โดยทั่วไปใช้เปลือกไม้ประมาณ
3-5 กิโลกรัม ต้มเคี่ยวให้ได้น้ำย้อม 25-30 ลิตร สำหรับย้อมเส้นไหม 1 กิโลกรัม
นำน้ ำ สี ย้ อ มที่ เ ตรี ย มไว้ ขึ้ น ตั้ ง ไฟจนน้ ำ สี ร้ อ นใกล้ เ ดื อ ด จึ ง นำเส้ น ไหมที่ ล อกกาวดี แ ล้ ว ลงย้ อ ม
นานประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างย้อมกลับเส้นไหมเป็นระยะให้ติดสีย้อมทั่วถึงกัน เมื่อย้อมเสร็จนำเส้นไหม
ขึ้นจากน้ำสี บิดหมาดและล้างด้วยน้ำสะอาด หลายๆ ครั้ง กระตุกเส้นไหมให้เรียงเส้น และผึ่งให้แห้ง

การย้อมไหมเพื่อให้ได้สีเหลืองด้วยดอกดาวเรือง

การคัดเลือกวัตถุดิบ
วัตถุดบิ ธรรมชาติ ทีใ่ ช้ยอ้ มไหมให้ได้สเี หลือง มีหลายชนิด เช่น แก่นไม้ เปลือกไม้ ดอกไม้บางชนิด หรือ
หั ว (เหง้ า ) ขมิ้ น หั ว ไพล ที่ นิ ย มใช้ กั น มากมาแต่ โ บราณ ได้ แ ก่ แก่ น ขนุ น แก่ น แข แก่ น ต้ น คู น
หัวขมิ้น เปลือกไม้ นิยมใช้ เปลือกต้นมะม่วง เปลือกต้นมะพูด หรือต้นประโหด และ ดอกไม้ เช่น ก้านดอก
กรรณิการ์ กลีบดอกคำฝอย ถึงแม้วัตถุดิบให้สีเหลืองมีหลายชนิด แต่ควรเลือกใช้วัตถุดิบที่ให้สีที่ติดคงทน
ไม่ซีดง่าย

การย้อมไหมเพื่อให้ได้สีเหลือง ด้วยกลีบดอกดาวเรือง

ใช้ดอกดาวเรืองบ้าน สกัดได้น้ำสีเหลืองเข้มข้นกว่าดอกดาวเรืองพันธุ์อาจใช้เป็นกลีบดอกสด หรือ
กลีบดอกแห้งที่นำมานึ่งและผึ่งจนแห้งก็ได้
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ส่วนผสม

ดอกดาวเรืองสด
สารส้ม
เส้นไหม(ลอกกาวแล้ว)

10-15
100
1

กิโลกรัม
กรัม
กิโลกรัม

วิธีเตรียมน้ำย้อม
1) ตัดตุม้ ดอกออก นำกลีบดอกไปนึง่ ประมาณ 10 นาที จากนัน้ ใส่ในภาชนะ เติมน้ำให้ทว่ ม แล้วต้ม
โดยใช้ไฟไม่แรง นาน 1 ชั่วโมง น้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำอ่อน เช่น น้ำฝนหรือน้ำประปา
2) กรองเอากากออก ด้วยตาข่ายและผ้าดิบ ได้น้ำย้อมสีเหลือง
วิธีเตรียมน้ำสารส้ม ช่วยย้อม)
- ต้มน้ำ 15-20 ลิตร ให้เดือด เติมสารส้มที่บดละเอียดลงไป คนให้ละลายเข้ากันแล้วต้ม
ให้เดือดอีกครั้งหนึ่ง ลดความร้อนลง เพื่อใช้อุ่นน้ำสารส้ม
วิธีการย้อม
1 นำเส้นไหมที่ลอกกาวแล้ว แช่ในน้ำสี ไม่ต้องตั้งไฟ (ย้อมเย็น) นาน 5-10 นาที แล้วนำเส้นไหม
ขึ้นพักไว้
2 ต้มน้ำย้อมสีเหลืองจากดอกดาวเรือง ให้เกือบเดือด
3 นำเส้นไหมลงย้อม แบบย้อมร้อน ประมาณ 30-45 นาที
4 ครบเวลา นำเส้นไหมขึ้นผึ่ง และล้างด้วยน้ำสะอาด 1 น้ำ
5 แช่เส้นไหมที่ย้อมแล้วในน้ำสารส้มอุ่น ที่เตรียมไว้ นาน 15 นาที
6 ล้างด้วยน้ำให้สะอาด บิดหมาด กระตุกไหมให้เรียงเส้นและผึง่ ให้แห้งจะได้เส้นไหมสีเหลืองทอง
- นำเส้นไหมที่ลอกกาวแล้ว แช่น้ำสีจากดอกดาวเรือง โดยไม่ต้องตั้งไฟ แล้วนำเส้นไหม
ขึ้นพักไว้ นำน้ำสีไปตั้งไฟ เมื่อต้มน้ำสีให้เดือด จึงนำเส้นไหมลงย้อม แบบย้อมร้อนอีกครั้ง
- เส้นไหมที่ย้อมสีจากดอกดาวเรือง ได้สีเหลืองอมเขียวเมื่อนำไปแช่ในน้ำละลายสารส้ม
ทำให้เส้นไหมเป็นสีเหลือง

การย้อมไหมเพื่อให้ได้สีเหลือง ด้วยเปลือกต้นประโหด หรือ ต้นมะพูด

การคัดเลือกวัตถุดิบ
เปลือกต้นประโหด หรือ มะพูด นิยมใช้ย้อมเส้นไหม ได้สีเหลืองสด ควรเลือกเปลือกไม้จากต้นที่
มีอายุมากพอควร มีเปลือกหนา อย่างน้อยครึ่งเซนติเมตร
ส่วนผสม
เปลือกต้นประโหด
3-5
กิโลกรัม
สารส้ม บดละเอียด
50-100
กิโลกรัม
เส้นไหม (ลอกกาวแล้ว)
1
กิโลกรัม
วิธีเตรียมน้ำย้อม และ วิธีย้อม
1 สับเปลือกไม้เป็นชิ้นเล็กแช่น้ำไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
2 ต้มเคี่ยวเปลือกไม้พร้อมน้ำที่แช่ ประมาณ 3-4 ชั่วโมง กรองเอากากออก
3 นำน้ำสีที่กรองได้ตั้งไฟ เติมสารส้ม คนให้เข้ากัน และต้มให้เดือดอีกครั้งหนึ่ง
4 นำเส้นไหมทีล่ อกกาวแล้ว ลงย้อมในน้ำสี โดยต้มย้อมเส้นไหมนานประมาณ 1 ชัว่ โมง แล้วนำขึน้
ล้างน้ำให้สะอาด
5 กระตุกไหมให้เรียงเส้น และ ผึ่งให้แห้งได้เส้นไหม สีเหลืองสด
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การจัดการและการผลิต
พันธุ์หม่อนให้มีคุณภาพ
หม่ อ นเป็ น พื ช ยื น ต้ น ประเภทไม้ พุ่ ม เนื้ อ อ่ อ น เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นเขตร้ อ น และเขตอบอุ่ น
ใบหม่อนเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวของหนอนไหมที่นิยมเลี้ยงเพื่อการค้า ดังนั้น หม่อนจึงเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการเลีย้ งไหมให้ประสบผลสำเร็จ การเลือกใช้หม่อนทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีในการเลีย้ งไหมนับได้วา่ จะทำให้ประสบผล
สำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง การจัดการเพื่อทำให้ต้นหม่อนแข็งแรง ให้ผลผลิตใบหม่อนสูง และมีคุณค่าทาง
อาหารสูงนั้น ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

1

พันธุ์

2

การเลือกพื้นที่ปลูก

3

การเตรียมดิน

ปัจจุบันพันธุ์หม่อนไหมดีที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง สามารถเจริญเติบโตเร็ว แตกตาดี ไม่พักตัวนาน
แตกแขนงดี ข้อถี่ ขนาดใบใหญ่ปานกลาง ใบหนาเหีย่ วช้า ลักษณะใบเป็นมันอ่อนนุม่ ตอบสนองต่อการตัดแต่ง
การให้ น้ ำ และปุ๋ ย ดี แ ละสามารถขยายพั น ธุ์ โ ดยการใช้ ท่ อ นพั น ธุ์ ไ ด้ ซึ่ ง กรมหม่ อ นไหมได้ แ นะนำให้
เกษตรกรปลูก ได้แก่ พันธุบ์ รุ รี มั ย์ 60 และพันธุส์ กลนคร โดยจะให้ผลผลิตใบหม่อนประมาณ 2,000 กิโลกรัมใบ
ในสภาพเขตน้ำฝนและจะให้ผลผลิตใบหม่อน 3,500 กิโลกรัม ใบในพื้นที่กรมชลประทาน
หม่อนเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี ปลูกได้ทั้งในพื้นที่ที่ดินมีความอุดม
สมบูรณ์สูงและต่ำ แต่ถ้าจะให้การปลูกประสบผลสำเร็จ ได้ผลผลิตและคุณภาพใบดี ควรจะต้องมีการปลูก
หม่อนในดินร่วนปนทราย ร่วนซุย หน้าดินลึกเป็นที่ดิน ระบายน้ำดี น้ำไม่ขังติดต่อกัน ในฤดูฝนและแปลง
หม่อนควรอยู่ใกล้โรงเลี้ยง เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวใบ ขนส่ง และดูแลบำรุงรักษา ใกล้แหล่งน้ำ
เพื่อสามารถให้น้ำได้ในฤดูแล้ง จะช่วยให้ได้ผลผลิตใบมากขึ้น และไม่ควรให้อยู่ใกล้แปลงปลูกพืชที่ใช้
สารเคมีพ่น หรือโรงงานที่มีฝุ่นละอองควัน ซึ่งจะทำให้ใบหม่อนเปื้อนเปรอะและเป็นพิษต่อหนอนไหม
ก่ อ นปลู ก ควรเตรี ย มดิ น โดยการไถดิ น ให้ ลึ ก 40 เซนติ เ มตร ผึ่ ง แดดทิ้ ง ไว้ 5-7 วั น
แล้วทำการไถพรวน พร้อมกับปรับพื้นที่ที่เคยปลูกพืชอื่นมานานจนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ก่อนปลูกควร
ขุดร่องตามแนวทีจ่ ะปลูกขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ใส่เศษหญ้า ใบไม้แห้ง ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก
ประมาณครึ่งร่อง สำหรับสภาพดินเป็นกรดควรใส่ปูนขาวลงไปด้วยแล้วกลบดินให้มีลักษณะนูนเป็นหลังเต่า
และทำการปลูกหม่อนลงบนแนวร่องที่เตรียมไว้

268

การบ่มท่อนพันธุ์

กิง่ พันธุท์ รี่ บั มาจากแหล่งขยายพันธุ์ อาจถูกทิง้ ไว้อยูห่ ลายวันทำให้กงิ่ และตาเหีย่ ว เมือ่ ไปปลูกจะ
ทำให้เปอร์เซ็นต์การตายสูง จึงควรบ่มท่อนพันธุ์ก่อน โดยนำท่อนที่เตรียมไว้แล้วทำเป็นมัดๆ ละ 100 ท่อน
วางเรียงตั้งไว้ในที่ร่มคลุมด้วยเศษหญ้าหรือฟาง รดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน กิ่งและตา
จะมีลักษณะเต่งตึง สีเขียว นำไปปลูกในแปลงทำให้เปอร์เซ็นต์รอดสูง

ระยะปลูก

ระยะปลูกของหม่อนไม่เหมือนปลูกพืชชนิดอื่น เพราะหม่อนเป็นพืชที่ต้องใช้ใบในการปลูก
ต้องคำนึงถึงทิศด้วย ควรปลูกจากเหนือไปใต้ เพราะต้นหม่อนจะได้รับแสงตลอดวัน นอกจากนี้คำนึงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ระยะปลูกหม่อนควรจะกว้าง เพื่อต้นหม่อนจะเจริญ
เติบโตแตกกิ่งก้านได้เต็มที่ แต่ถ้าดินไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ ระยะปลูกควรจะลดลงเพื่อจำนวนต้นจะได้
มากขึ้น พันธุ์หม่อนถ้าเป็นหม่อนที่แตกกิ่งก้าน ระยะปลูกควรจะห่างกันเพื่อต้นจะได้แผ่กิ่งก้านได้สะดวก แต่
ถ้าเป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยแตกกิ่งก้านมากนัก ระยะปลูกควรจะลดลง สำหรับใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยในการกำจัด
วัชพืชควรเว้นระยะระหว่างแถวให้กว้างพอเหมาะกับขนาดของเครื่องมือทุ่นแรง โดยจะปลูกเป็นแถว
ระยะระหว่างต้นประมาณ 0.75x1.50 -3.00 เมตร

ระยะเวลาการปลูกหม่อน

ฤดู ก าลที่ เ หมาะสมสำหรั บ การปลู ก หม่ อ นคื อ ในช่ ว งต้ น ฤดู ฝ นปลายเมษายนถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม หรือตามสภาพของฝนในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากดินมีความชุ่มชื้นดี หม่อนจะตั้งตัวได้เร็วและ
เจริญเติบโตดี รากแข็งแรงแผ่กระจายได้ลึก เมื่อถึงฤดูแล้งของปีต่อไปหม่อนจะไม่ตาย แต่ถ้าปลูกในช่วง
ปลายฤดูฝนมากเกินไป จะทำให้หม่อนมีระยะในการเจริญเติบโตสั้นมาก พอย่างเข้าฤดูแล้งต้นหม่อน
บางส่วนอาจอ่อนแอ แคระแกร็นหรือตายได้ แต่ในสภาพที่สามารถให้น้ำได้ตลอดปีหรือสภาพดินดีมีการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนหม่อนและการใช้วัสดุคลุมดินช่วยรักษาความชื้น หม่อนจะสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ

การเตรียมหลุม

การเตรียมหลุมเป็นการเตรียมสภาพดินที่จะปลูกหม่อนให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
ต้ น หม่ อ น ต้ น หม่ อ นมี อ ายุ ยื น ทนต่ อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไปได้ ดี เช่ น ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง หรื อ ฝนทิ้ ง ช่ ว ง
ถ้าเกษตรกรทำการเตรียมหลุมไว้อย่างดีต้นหม่อนจะสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ สามารถให้ผลผลิต
วิธีการเตรียมหลุมมี 2 วิธี คือ 1) การขุดเป็นหลุม ตามระยะปลูก ขนาดลึกประมาณ 50 เซนติเมตร กว้าง
50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยเศษหญ้า ฟางแห้ง หรือซังข้าวโพดคลุกด้วยปุ๋ยคอก
ปุ๋ยหมัก จากนั้นกลบดิน 1 ชั้นก่อนทำการปลูกหม่อน และ 2) ขุดหลุมเป็นร่องยาวตามแถวปลูก ขนาดกว้าง
และลึก 50 เซนติเมตร ความยาวเท่ากับความยาวของแปลงหม่อน ใช้เศษหญ้า ฟางข้าว ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
รองก้นหลุม แล้วจึงเอาดินที่ขุดขึ้นกลบแล้วจึงนำท่อนพันธุ์ปักตามระยะที่กำหนด

วิธีการปลูก

วิธีการปลูกหม่อนมีความสำคัญต่อการรอดของท่อนพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นหม่อน
ถ้าปลูกไม่ถูกวิธีจะทำให้ต้นหม่อนเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ จำนวนต้นหม่อนต่อพื้นที่น้อยลงทำให้สิ้นเปลือง
แรงงานและค่าใช้จ่ายสูง วิธีการปลูกที่นิยมกันมี 2 วิธี คือ 1) นำท่อนพันธุ์ไปปลูกโดยตรงในแปลงที่เตรียมไว้
การปลูกหม่อนนั้นกิ่งพันธุ์หม่อนที่จะนำมาปลูกควรเป็นกิ่งที่มีอายุตั้งแต่ 4เดือนถึง 1 ปี สีของกิ่งจะเป็น
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สีนำ้ ตาล ไม่มโี รค และแมลงศัตรู ตัดเป็นท่อนแต่ละท่อนมีตา 5-6 ตา ความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ด้านล่าง
ส่วนที่ปักลงในดินตัดเฉียงเป็นปากฉลาม ถ้ามีรอยแตกหรือช้ำตรงรอยตัด ใช้มีดคมปาดแผลให้เรียบร้อย
เพราะรอยแตกช้ำจะทำให้การเจริญเติบโตของรากไม่ดีเท่าที่ควรหรือเน่าตายได้ และ 2) นำท่อนพันธุ์ไปปัก
ชำก่อนอย่างน้อย 6 เดือนหรือปักชำในถุงอย่างน้อย 3 เดือน แล้วจึงนำไปปลูกต่อไป

9

การดูแลรักษาสวนหม่อน

1

การเก็บใบหม่อน

สำหรับหม่อนที่เริ่มปลูกใหม่ควรมีการกำจัดวัชพืชหลายครั้งเพราะต้องปลูกหม่อนในต้นฤดูฝน
ซึ่งระยะนี้วัชพืชจะขึ้นมาก จึงมีความจำเป็นต้องกำจัดวัชพืช ในระยะแรกหลังจากต้นหม่อนโตพอสมควร
แล้วการกำจัดวัชพืชจะเว้นระยะห่างไป เพราะวัชพืชเป็นตัวแย่งธาตุอาหารในดิน แย่งน้ำ นอกจากนี้ยังเป็น
ที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงอีกด้วย เนื่องจากดินในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันการปลูก
หม่อนจึงบ่งไม่ได้ชัดว่าควรใส่ปุ๋ยอย่างไร แต่มีวิธีการคือ ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเช่น ดินในภาค
กลาง ควรใส่ปุ๋ยเคมีเล็กน้อย ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทรายที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
จึงต้องมีวิธีการปรับปรุงทั้งธาตุอาหารและคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้น โดยใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ในดินบางแห่งที่ต้องปรับความเป็นกรดโดยการใส่ปูนขาว ซึ่งต้องใส่ให้พอเหมาะถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ปุ๋ย
สลายตัวเร็วจนพืชไม่ทันใช้ให้เป็นประโยชน์ ฉะนั้น การใส่ปูนขาวควรเพิ่มอินทรียวัตถุให้มากขึ้น การ
พิจารณาว่าจะใส่ปุ๋ยชนิดใด ในปริมาณเท่าไร ควรมีหลักดังนี้ วิเคราะห์ตัวอย่างดิน โดยการส่งตัวอย่างดินมา
วิเคราะห์ที่แผนกวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นดินชนิดใดและจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรใด ในกรณีที่ไม่
สามารถส่งตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ได้สามารถพิจารณาว่าดินมีความสมบูรณ์พอสมควรก็สามารถใช้ปุ๋ยผสม
ทีข่ ายตามท้องตลาดได้ ปุย๋ ทีม่ สี ตู รใกล้เคียงคือสูตร 15-15-15 ในอัตราไร่ละ 100 กิโลกรัม โดยแบ่งใส่ 2 ครัง้
ใน 1 ปี ครั้งแรกใส่ตอนต้นฤดูฝน และครั้งต่อไปใส่ในช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน ควรใส่ปุ๋ยทุกปี
สำหรั บ ปุ๋ ย คอกหรื อ ปุ๋ ย หมั ก ควรใส่ ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย เคมี ใ นอั ต ราส่ ว นไร่ ล ะ 1,000 กิ โ ลกรั ม เพื่ อ ช่ ว ย
ปรับโครงสร้างของดินทำให้รากหม่อนชอนไชและดูดกินธาตุอาหารได้ดีขึ้น และดินมีการระบายอากาศ
นอกจากนี้การรักษาความชื้นในดิน โดยการพรวนดินให้ร่วนซุยจะทำให้ดินมีความชื้นหรือใช้วัสดุ
คลุมดินเพื่อป้องกันการระเหยน้ำจากผิวดิน การให้น้ำทำได้โดยปล่อยน้ำไหลเข้าไปในแถวของหม่อนอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในฤดูแล้ง การระบายน้ำ เป็นการรักษาระดับความชื้นในดินให้พอเหมาะกับ
การเจริญเติบโตของต้นหม่อน และจะช่วยปรับปรุงดินโครงสร้างของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ในสภาพน้ำขังต้นหม่อนจะแสดงอาการใบเหลือง ชะงักการเจริญเติบโต ต้นหม่อนจะเหี่ยว สภาวะอย่างนี้
รากหม่อนขาดออกซิเจน มีผลกระทบต่อการหายใจของหม่อน การระบายน้ำช่วยดินสามารถถ่ายเทอากาศ
ได้ดี รากหม่อนไม่ขาดออกซิเจน จุลินทรีย์ในดินสามารถเจริญเติบโตได้ดี และจะมีบทบาทสำคัญในการ
คงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หลังจากปลูกหม่อนไปแล้วประมาณ 6 เดือน ถ้ามีการดูแลรักษาที่ดีจะสามารถเก็บใบไปเลี้ยง
ไหมได้ การเก็บใบหม่อนจะต้องเก็บอย่างถูกวิธีเพื่อให้ต้นหม่อนได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุด โดยมี
วิธีการเก็บคือ จะต้องเลือกเก็บใบหม่อนตามวัยของไหม ไหมวัยอ่อนต้องเก็บใบหม่อนอ่อนมาเลี้ยงไหม ไหม
วัยแก่ต้องเก็บใบหม่อนแก่มาเลี้ยงไหม ส่วนใบหม่อนแก่มีคาร์โบรไฮเดตสูง ซึ่งเหมาะสมกับไหมวัยแก่
มีความต้องการคาร์โบรไฮเดรตสูงเช่นกัน ดังนั้น การให้ไหมกินใบหม่อนถูกต้องตามวัยจะทำให้หนอนไหม
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แข็งแรง เติบโตเร็ว รังไหมมีคุณภาพดี และเวลาในการเก็บใบหม่อนควรเลือกเวลาที่จะทำให้ใบหม่อนที่เก็บ
มาแล้วไม่เหี่ยว และมีธาตุอาหารสมบูรณ์

11 การตัดแต่งกิ่งหม่อน

การตั ด แต่ ง กิ่ ง หม่ อ นเป็ น การเพิ่ ม ผลผลิ ต และรั ก ษารู ป ทรงของต้ น หม่ อ น โดยแต่ ล ะปี
จะทำการตัดต่ำในเดือนเมษายน วิธีการตัดต่ำให้ใช้กรรไกรหรือเลื่อยตัดแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้ต้นหม่อนช้ำ จะตัด
ให้เหลือลำต้นสูงจากพื้นดินประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วบำรุงรักษาต้นหม่อนโดยการใส่ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมี หลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือน ต้นหม่อนจะเจริญเติบโต แตกกิ่งและใบพอเพียง
สำหรับเลี้ยงไหมได้ 2-3 ต่อไปจึงทำการตัดกลาง โดยตัดกิ่งให้สูงจากพื้นดินประมาณ 60 เซนติเมตร และ
บำรุงรักษาโดยการใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกับการตัดต่ำแล้วปล่อยให้หม่อนเจริญเติบโตแตกกิ่งและใบใหม่ประมาณ
112- เดือน ก็สามารถเก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหมได้อีก 1 รุ่น ภายหลังจากนั้น 1-112- เดือนก็สามารถเก็บใบหม่อน
ไปเลี้ยงไหมได้อีก
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การจัดการและการผลิต
พันธุ์ไหมให้มีคุณภาพ
หนอนไหมที่ใช้เลี้ยงกันทางการค้าอยู่ในปัจจุบัน คือ Bomobyx mori Linn พันธุ์ไหมที่นิยมเลี้ยง
ในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 1) ไหมพันธุ์ไทย หรือไทยพื้นเมือง (Native Sil ) เป็นไหมที่มีถิ่นกำเนิดใน
ไทย รั ง ไหมสี เ หลื อ งสด และไข่ ฟั ก ออกได้ ต ลอดปี เช่ น พั น ธุ์ น างลาย นางเหลื อ ง นางน้ อ ย สำโรง
2) ไหมพันธุ์ไทยลูกผสม เป็นไหมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ไทยกับพันธุ์ต่างประเทศ ให้ผลผลิต
รั ง สี เ หลื อ ง มี ข นาดรั ง ใหญ่ ก ว่ า พั น ธุ์ ไ ทย แต่ มี ค วามต้ า นทานต่ อ สภาพแวดล้ อ มน้ อ ยกว่ า เช่ น พั น ธุ์
อุบลราชธานี35 (พันธุ์ดอกบัว) และ 3) ไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ เป็นพันธุ์ไหมที่ได้จากการผสมพันธุ์
ระหว่างพันธุ์ต่างประเทศ ให้ผลผลิตรังมีสีขาว มีขนาดรังใหญ่ เหมาะสมกับการสาวด้วยเครื่องจักร
การเลี้ยงไหมให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น แปลงหม่อน พันธุ์ไหม
และไข่ไหม ห้องเลี้ยงและวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการเลี้ยง และการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไหม สำหรับ
การเลีย้ งไหม 1 รุน่ จะมีระยะเป็นตัวหนอนไหมอยูป่ ระมาณ 20-24 วัน จากระยะเวลาของ หนอนไหม 5 วัย คือ
วัยที่ 1 ใช้เวลา 3-4 วัน วัยที่ 2 ใช้เวลา 2-3 วัน วัยที่ 3 ใช้เวลา 3-4 วัน วัยที่ 4 ใช้เวลา 4-5 วัน และวัยที่ 5
ใช้เวลา 6-8 วัน เมื่อไหมหยุดกินใบหม่อนจะพ่นใยไหมและลอกคราบเป็นดักแด้ภายในรังไหม มีระยะดักแด้
ประมาณ 10 วัน ในรอบการเลี้ยงไหมรุ่นหนึ่ง จะใช้เวลาประมาณ 30-32 วัน
ปัจจุบันการเลี้ยงไหมเพื่อการค้า เช่น การจำหน่ายรัง การสาวเส้นโดยโรงสาวขนาดเล็กและ
อุตสาหกรรม นิยมใช้รังไหมพันธุ์ลูกผสม ทั้งพันธุ์ไทยลูกผสม และลูกผสมต่างประเทศ ขั้นตอนการเลี้ยงไหม
พันธุ์ลูกผสมให้ประสบผลสำเร็จเกษตรกรควรปฏิบัติดังนี้ ต้องปลูกหม่อนพันธุ์ดีให้พอเพียงกับการเลี้ยง
เข้ารับการฝึกอบรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สร้างโรงเลี้ยงและจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงให้ครบถ้วน
พอเพียง และถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดหาไข่ไหมพันธุ์ลูกผสมโดยขอรับการสนับสนุน หรือสั่งซื้อจาก
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน และทำการยืนยันการรับไข่ล่วงหน้าก่อนการเลี้ยงอย่างน้อย 20 วัน การรับ
ไข่ไหมจะต้องรับให้ตรงเวลาและปฏิบตั ติ ามคำแนะนำของเจ้าหน้าทีอ่ ย่างเคร่งครัดเพือ่ ให้ได้ไข่ไหมทีฟ่ กั ออกดี
และหนอนไหมแข็งแรง
การเลี้ยงไหมวัยอ่อน (วัยที่ 1-3) มีความสำคัญต่อการเลี้ยงไหมประสบผลสำเร็จถึง ร้อยละ 50
เริ่มจากการดูแลไหมแรกฟัก โดยนำแผ่นหรือกล่องไข่ เข้าโรงเลี้ยง เมื่อไข่ไหมฟักออกแล้วทำการโรย
สารพาราฟอร์มาดีไฮด์ 3% ให้ทวั่ ทิง้ ไว้ 10-15 นาที จึงให้ใบหม่อนทีห่ นั่ เป็นชิน้ เล็กๆ โรยให้ทวั่ รอกระทัง่ หนอน
ไหมไต่ ขึ้ น มาทั้ ง หมดแล้ ว จึ ง ใช้ ข นไก่ ปั ด ลงกระด้ ง หรื อ ชั้ น เลี้ ย งที่ ร องกระดาษสำหรั บ เลี้ ย งไหมไว้ แ ล้ ว
ใช้ตะเกียบเกลี่ยหนอนไหมให้กระจายสม่ำเสมอ โดยขยายพื้นที่เลี้ยงให้ได้ 2 เท่าของแผ่นไข่ ใบหม่อนที่นำ
มาเลีย้ งหนอนไหมวัยอ่อนควรเลือกใบหม่อนทีเ่ หมาะสมกับหนอนไหมแต่ละวัย คือ วัย 1 ใช้ใบหม่อนใบที่ 1-3 นับ
จากยอดโดยใช้มือรวบยอดหม่อนใบหม่อนที่อยู่สูงที่สุดนับเป็นใบที่ 1 จะมีลักษณะใบเลื่อมมันอ่อนนุ่ม
ไหมวัยที่2 เก็บใบต่ำลงมา คือใบที่ 4-6 และวัย 3 ใบที่ 7-10 การให้อาหารหนอนไหมจะให้ 3-4 ครั้งต่อวัน
ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและสภาพความชื้นของอากาศ ในการให้อาหารแต่ละครั้งให้ใช้กาบกล้วย หรือ
ฟองน้ำที่ชุ่มน้ำวางรอบๆ กระด้งหรือชั้นเลี้ยง เพื่อเพิ่มความชื้นให้ใบหม่อนสามารถคงสภาพความสดได้
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ยาวนานขึ้น จะส่งผลให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกินใบหม่อนของไหมวัยอ่อนได้ส่วนการถ่ายมูลจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะถ่ายมูลช่วงเวลาใด ไม่มากหรือน้อยครั้งเกินไป เพราะถ้าถ่ายมูลมากเกิน
ไปหนอนไหมจะบอบช้ำ และสูญเสียไปกับมูลมาก และถ้าถ่ายมูลน้อยเกินไปมูลไหมก็จะเป็นแหล่งสะสม
เชื้อโรคได้ โดยทั่วไปการถ่ายมูลวัยอ่อนนิยมทำให้เหมาะสมกับในแต่ละวัย คือ
ไหมวัย 1 ถ่ายมูล 1 ครั้ง คือก่อนไหมนอนครั้งที่ 1
ไหมวัย 2 ถ่ายมูล 2 ครั้ง ตอนไหมตื่นนอนครั้งที่ 1 และก่อนนอนครั้งที่ 2
ไหมวัย 3 ถ่ายมูล 2 ครัง้ คือ ตอนไหมตืน่ นอนครัง้ ที่ 2 และ ก่อนนอนครัง้ ที่ 3
วิธีการถ่ายมูลใช้ตาข่ายถ่ายมูลวางและโรยใบหม่อนให้หนอนไหมเมื่อไหมไต่ขึ้นกินใบหม่อนหมด
ให้ยกตาข่ายและดึงเอามูลไหมเดิมทิ้งไป นอกจากนั้นการขยายพื้นที่เลี้ยงไหมให้เหมาะสมกับไหมแต่ละวัย
มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ โดยการขยายพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไหม 1 แผ่น (20,000 ตัว) คือ
ไหมวัยที่ 1 ขยายพื้นที่ 2 ครั้ง โดยเริ่มเลี้ยงให้ขยายพื้นที่เลี้ยงขนาด 2 เท่า ของแผ่นไข่ ครั้งที่ 2 ตัวเต็มวัยใช้
พื้นที่ 1 ตารางเมตร (20,000ตัวต่อตารางเมตร ) และไหมวัยที่ 2 ขยายพื้นที่ 2 ครั้ง ตัวเต็มวัยใช้พื้นที่
2 ตารางเมตร (10,000 ตัวต่อตารางเมตร ) และไหมวัยที่ 3 ขยายพื้นที่ 2 ครั้ง ตัวเต็มวัยใช้พนื้ ที่ 4-5 ตาราง
เมตร (5,000 ตัวต่อตารางเมตร ) การดูแลรักษาขณะไหมนอนหรือลอกคราบซึง่ เป็นช่วงทีห่ นอนไหมอ่อนแอต่อ
สภาพแวดล้อม ลักษณะไหมนอนสังเกตได้จากลำตัวหนอนไหมจะเลื่อมมันเคลื่อนไหวช้าลง และไม่กิน
อาหาร เมื่อไหมนอนให้โรยแกลบเผาหรือปูนขาว และหลังจากไหมตื่นให้โรยสารเคมีพาราฟอร์มดีไฮด์ 3%
ทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วค่อยให้ใบหม่อนเลี้ยง และทำการถ่ายมูลตามที่ได้กล่าวแล้ว การเลี้ยงไหมวัยอ่อนไม่
ควรให้แสงแดดกระทบหนอนไหมโดยตรง เพราะจะทำให้หนอนไหมอ่อนแอ และก่อให้เกิดปัญหาต่อการ
เลี้ยงไหมวัยแก่ คือเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดต่ำผลผลิตรังต่ำ และหลังจากการเลี้ยงไหมในตอนเช้าหรือเย็นที่มี
การถ่ายมูลไหมควรทำความสะอาดพื้นโรงเลี้ยงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่นเดทตอล หรือใช้คลอรีนผสมน้ำใน
อัตราส่วน 1:8
วิ ธี ก ารเลี้ ย งไหมวั ย แก่ (วั ย 4-5 ) มี 2 วิ ธี คื อ การเลี้ ย งไหมในกระด้ ง หรื อ กระบะ และ
การเลี้ยงแบบชั้นเลี้ยง วิธีการเลี้ยงแบบกระด้งหรือกระบะ เป็นวิธีการที่จะทำให้เปลืองพื้นที่และเสียเวลา
ในการเลี้ยงมากกว่าการเลี้ยงแบบชั้นเลี้ยงเนื่องจากต้องใช้วิธีการเก็บใบหม่อนเลี้ยง ส่วนการเลี้ยงแบบ
ชั้นเลี้ยงจะเป็นวิธีการเลี้ยงไหมเชิงการค้า ซึ่งสามารถประหยัดแรงงานได้ถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับ
การเลี้ยงแบบกระด้ง เนื่องจากใช้วิธีตัดกิ่งหม่อนเลี้ยง และจัดการได้อย่างสะดวก การเลี้ยงไหมวัยแก่
เนื่องจากไหมวัยแก่กินใบหม่อนมาก ขบวนการทางชีวะเคมีก็จะเกิดมากขึ้น ให้เกิดความร้อน ความชื้น ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจาการเผาผลาญอาหาร การหายใจ และการขับถ่ายของเสีย ซึ่งการช่วยระบาย
อากาศโดยเปิดหน้าต่างเลี้ยงในช่วงเช้าและเย็นจะช่วยทำให้อากาศถ่ายเท และหมุนเวียนได้ดีขึ้น ปัจจัยที่
สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเลี้ยงไหมวัยแก่ก็คือการให้ใบหม่อนที่เหมาะสม โดยใบหม่อนที่ใช้เลี้ยงไหมวัยแก่
ควรเป็ น ใบหม่ อ นที่ ไ ม่ อ่ อ นหรื อ แก่ เ กิ น ไป ไม่ ใช้ ใ บหม่ อ นที่ ไ ด้ รั บ แสงแดดไม่ เ พี ย งพอ ใบสกปรกเปื้ อ น
ดิน โคลน มีสารเคมีตกค้าง หรือใบหม่อนที่เป็นโรคหรือแมลงทำลาย ในการเลี้ยงไหมแต่ละรุ่น ต้องเตรียม
ใบหม่อนให้เพียงพอ เช่น ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง 1 แผ่นต่อ กล่อง (20,000 ตัว) กินใบหม่อน 350 กิโลกรัม
และไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ 1 แผ่นต่อกล่อง (20,000 ตัว) กินใบหม่อน 500 กิโลกรัม ส่วนการจัดการ
ขณะไหมนอน ไหมตื่น และการถ่ายมูลก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับไหมวัยอ่อน แต่การถ่ายมูลอาจจะต้องทำมากขึ้น
ตามสภาพแวดล้อม เช่น ความชืน้ หรือการระบาดของโรค ในช่วงฤดูฝนหรือวันทีม่ ฝี นตกตลอดวัน ความชืน้ สูง
จะต้องโรย เพปโซล และปูนขาวทุกวัน
เมื่อทำการเลี้ยงไหมในแต่ละรุ่นเสร็จแล้ว ควรล้างทำความสะอาดโรงเลี้ยง และอุปกรณ์ทุกอย่าง
ที่ใช้ในการเลี้ยง เช่น กระด้ง ชั้นเลี้ยง จ่อ มีด เขียงหั่นหม่อน ตาข่ายถ่ายมูล กะละมัง ถัง ตะกร้าหรือเข่งเก็บ
หม่อน ตะแกรงโรยยา ฯลฯ เนื่องจากการทำความสะอาดและการรักษาความสะอาดที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของ
การเลี้ ย งไหม มี ก ารป้ อ งกั น เชื้ อ โรคจากภายนอกไม่ ใ ห้ เข้ า สู่ โรงเลี้ ย งจะทำให้ ไ หมไม่ เ ป็ น โรคและ
เจริญเติบโตได้ดี การล้างมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงก่อนและหลังการเลี้ยงทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
การอบห้องและอุปกรณ์ในการเลี้ยงด้วยฟอร์มาลีน 3% ก่อนการเลี้ยงอย่างน้อย 1 วัน และเปิดโรงเลี้ยง
ให้กลิ่นฟอร์มาลีนระเหยออกอีกอย่างน้อย 1 วัน ก่อนนำไหมเข้าเลี้ยง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงจะต้องปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอ
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การผลิตกระดาษ
ใบสับปะรด ปอสา และผลิตภัณ ์
เป็นที่ทราบกันดีว่าวัตถุดิบหลักในการทำกระดาษ คือ ต้นไม้ และใยพืช ปัจจุบันวัตถุดิบเหล่านี้
ลดน้ อ ยถอยลง ฉะนั้ น ในปี ห นึ่ ง ๆ รั ฐ จะต้ อ งสู ญ เสี ย เงิ น ตราเป็ น จำนวนมากเพื่ อ ซื้ อ เยื่ อ กระดาษจาก
ต่างประเทศมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษใบสับปะรดและปอสา เป็นวัตถุดิบอีกทางเลือกหนึ่งที่
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูง และกำลังเป็นที่สนใจของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ
ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่ในสับปะรดและปอสา จึงสามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษได้อย่างดี
ทั้งระบบอุตสาหกรรมและระดับครัวเรือนประกอบกับพื้นที่การเกษตรของประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลูก
สับปะรดถึงกว่า 1 ล้านไร่ กระจายอยูท่ กุ ภาคของประเทศ พืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ วกว่า 6 แสนไร่ ให้ผลผลิตประมาณ
2 ล้านตัน ด้วยเหตุดังกล่าว ใบสับปะรดที่เป็นวัสดุเหลือใช้จำนวนมากนี้สามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษ
รวมทั้ ง สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์์ ไ ด้ ห ลากหลาย อาทิ ประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งใช้ เครื่ อ งตกแต่ ง บ้ า นเรื อ น
สำนักงาน วัสดุ เครื่องเขียน เครื่องใช้ ของที่ระลึก เป็นต้น
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต กระดาษใบสั บปะรดและปอสาให้ มีป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง ขึ้น และ
สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์์หลากหลายรูปแบบให้ตรงตามความต้องการของตลาดสามารถสร้างความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

อุปกรณ์การผลิตต่อ 1 ชุด
1) บ่อซีเมนต์ขนาด 45x60 นิ้ว 2 บ่อ 4,000 บาท
2) เตา เชื้อเพลิง 2 ชุด 4,000 บาท
3) เครื่องปั่นเยื่อกระดาษ 1 เครื่อง 3,500 บาท
4) กะละมังสเตนเลสขนาด 45 นิ้ว 1 ใบ 900 บาท
5) แผ่นตะแกรง 50 แผ่น 7,500 บาท
6) กระทะเหล็ก 60 นิ้ว 1 ใบ 800 บาท
7) สารฟอกขาว 20 กิโลกรัม 1,300 บาท
8) สีย้อมกระดาษ 10 กล่อง 1,500 บาท
9) โซดาไฟ 20 กิโลกรัม 1,000 บาท
10) อุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์ 1 ชุด 10,000 บาท
หมายเหตุ : พัฒนาทักษะการผลิตกระดาษใบสับปะรด ปอสา
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การพั นาทักษะการผลิตกระดาษใบสับปะรด ปอสา

1) ภาคทฤษฎี การฟอก การย้อมสี ผลิตเยื่อกระดาษ
2) ฝึกปฏิบัติการย้อมฟอกสี ทำแผ่นกระดาษ
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระดาษใบสับปะรดและปอสา
ระยะเวลาฝึกอบรม 5 วัน (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
1. กระบวนการฟอกย้อม
2. การทำเยื่อกระดาษ
3. การทำแผ่นกระดาษ
4. การทำผลิตภัณฑ์์กระดาษ

วิธีทำ

1. ทำความสะอาดใบสับปะรด หั่นตามขวางของใบ
2. นำใบสับปะรดจำนวน 300 กรัม โซดาไฟ 40-60 กรัม น้ำสะอาด 1 ลิตร ใส่หม้อเคลือบ
เทน้ำต้มออก ใช้น้ำสะอาดล้างใบสับปะรด 2-3 ครั้ง
3. นำเศษกระดาษจำนวน 30 กรัม แช่น้ำสะอาดพอท่วม แล้วนำไปปั่นจะละเอียด
4. นำคลอรีน 2 กรัม ละลายน้ำสะอาดใส่ในใบสับปะรดที่ต้มโซดาไฟ แล้วแช่ทิ้งไว้ 15 นาที
(เพื่อฟอกขาวใบสับปะรด)
5. นำกระดาษปั่นผสมกับใบสับปะรด เทใส่กะละมังใบใหญ่ที่มีน้ำ 18 ลิตร หากต้องการสีนำ
ลงผสมในกะละมัง คนให้เข้ากัน ใช้ตะแกรงร่อนให้เป็นแผ่นเรียบเสมอกัน ความหนา ความบาง ตามต้องการ
นำไปตากแดด พอแห้งแกะออกจากตะแกรง นำไปแปรรูปได้หลายรูปแบบ

ผลผลิต ตลาดและผลตอบแทน
รายการลงทุน
1. โรงเรือนการผลิต

2. อุปกรณ์การผลิต
3. วัตถุดิบกระดาษสีต่างๆ
- กระดาษชนิดหนา
- กระดาษชนิดบาง
- กล่องรูปแบบต่างๆ
- กรอบรูปชนิดต่างๆ
- สมุดโน๊ต/บันทึก
- อัลบั้มเก็บภาพ
- โคมไฟ
- ชุดโต๊ะอาหาร

มูลค่าการลงทุน ปริมาณผลผลิต มูลค่าผลผลิต ผลกำไร หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
100,000 ปรับปรุงโรงเรือน
- ปรับปรุง
โรงเรือน
- บ่อบำบัด
น้ำเสีย
- ท่อ
ระบายน้ำ
113,000
100 แผ่น
6,000
2,000
5,000
7,000
3,000
5,000
5,000
7,000

100 แผ่น
100 แผ่น
100 กล่อง
100 ชิ้น
100 เล่ม
50 เล่ม
50 อัน
50 ชุด

15,000
6,000
12,000
12,000
7,000
9,000
2,000
12,000

9,000 ราคาไม่รวม
4,000 ค่าแรง และ
7,000 ค่าวัสดุคงที่
5,000
4,000
4,000
7,000
5,000
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การผลิตผ้าทอมือ
และผลิตภัณ ์
ผ้าทอและผลิตภัณฑ์์ผ้าทอเป็นอาชีพสำคัญรองลงมาจาก
อาชีพการเกษตรมาช้านาน ผ้ามีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตประจำวัน
ของมนุษย์ ปัจจุบันผ้าทอมือเป็นที่สนใจของตลาดผู้บริโภค นอกจาก
จำหน่ายเป็นผืนผ้าแล้วยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์์ได้หลากหลายชนิด อาทิ ผลิตภัณฑ์์เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์์เครื่องใช้เคหะภัณฑ์์ ตกแต่งบ้านเรือน ตกแต่งสำนักงาน
ตลอดจนใช้ในพิธีการต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็นของฝากของขวัญ
ของกำนัลในโอกาสต่างๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ผ้าฝ้าย ผ้าไหมทอ
ด้วยมือสืบทอดภูมปิ ญั ญาวัฒนธรรมมากว่า 700 ปี มาปัจจุบันยิ่งได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบไปตามความต้องการของตลาด ทำให้
ผ้าทอมือเป็นที่นิยมของตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางขึ้น ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ้าทอและ
ผลิตภัณฑ์์ได้รับความนิยมสูง
การพัฒนาคุณภาพผ้าทอและผลิตภัณฑ์์ผ้าทอจึงได้เน้น
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพเส้ น ด้ า ย–ไหม
การฟอกย้อม การทอ และผลิตภัณฑ์์ผ้าทอของกลุ่มผู้ผลิตให้ได้
มาตราฐานสากล และขยายผลการผลิตสู่กลุ่มเครือข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่อไป

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

ด้านการผลิตผืนผ้า หรือผลิตภัณฑ์์
1. สำรวจความต้องการของตลาด
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ สี ฟอก ย้อม
3. ดำเนินการผลิตผืน และกลุ่มเครือข่ายทำผลิตภัณฑ์์ผ้า
หมายเหตุ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอมือ ต่อ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. กี่ 1 หลัง
5,000
2. อุปกรณ์เดินด้าย
2,500
3. ม้าเดินด้าย
5,000
4. ม้าก็อบปี้ด้าย
1,500
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บาท
บาท
บาท
บาท

5. ม้าม้วนด้าย
6. อุปกรณ์มัดหมี่
7. อุปกรณ์การย้อมสีเคมี
8. อุปกรณ์การย้อมสีธรรมชาติ
9. ด้ายยืน 5 ลูก
10. ด้ายพุ่ง 3 ลูก
11. ไหมยืน 3 กิโลกรัม
12. ไหมพุ่ง 7 กิโลกรัม
13. ฟืม 5 อัน
14. กระสวย 20 ลูก
15. หลักเปีย
อุปกรณ์การผลิต ผ้าทอต่อ 1 ชุด
1. จักรอุตสาหกรรม 1 หลัง
2. อุปกรณ์ตัดเย็บ 1 ชุด

1,000
3,000
10,000
8,000
5,000
3,000
4,200
8,400
6,000
2,400
2,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,000
5,000

บาท
บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

จัดประชุมและฝึกอบรมเกษตรกรรวม 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการการจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และจดทะเบียนสมาชิก
ครั้งที่ 2 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรเรื่องการทอผ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์์ผ้าทอมือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ้าทอมือ
ระยะเวลาฝึกอบรม 5 วัน (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
- กระบวนการฟอกย้อม
- การมัดหมี่
- การทอ
การเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิต การตลาด
ครัง้ ที่ 3 ประชุมวางแผนระดมทุน วางระบบการผลิต การตลาดผ้าทอ และผลิตภัณฑ์ท์ อมือเชิงธุรกิจ

ผลผลิต

- ไหม วันละ 2 หลา ต่อคนต่อวัน
- ฝ้าย วันละ 3 หลา ต่อคนต่อวัน

ตลาดและผลตอบแทน

วางแผนการตลาด
- ตลาดท้องถิ่น
- ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง
- สถานที่ท่องเที่ยวทางการเกษตร
- ตลาดล่วงหน้าขายปลีก
- ส่งในและต่างประเทศ
- เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดในทุกภูมิภาค

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การส่ง การจำหน่าย และการใช้ผ้าทอ
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งบประมาณการลงทุนและผลตอบแทนต่อกลุ่มผู้ผลิต 1 กลุ่ม หน่วย : บาท
รายการลงทุน
1. ปรับปรุงโรงเรือน
2. อุปกรณ์การทอผ้า
3. จักรอุตสาหกรรม
และเครือ่ งมือ
อุปกรณ์การตัดเย็บ
4. วัตถุดบิ
- ไหม
ด้ายพุง่ 7 กิโลกรัม
ด้ายยืน
ค่าแรง ต้นทุนคงที่
- ฝ้าย
ด้ายพุง่ 8 กิโลกรัม
ด้ายยืน 3 กิโลกรัม
ค่าแรง ต้นทุนคงที่
วัตถุดบิ
1. เสือ้ ผ้าสำเร็จรูปไหม
- ชุดผ้าไหมสตรี

มูลค่า
การลงทุน
100,000

ปริมาณผลผลิต
ต่อ หน่วย
1 โรงเรือน

337,500 กี่ 5 หลังพร้อมอุปกรณ์
50,000
อุปกรณ์ 5 ชุด

มูลค่า ผลกำไร
หมายเหตุ
ผลผลิต
100,000
เป็นโรงเรือนบ่อบำบัด
น้ำเสียท่อระบายน้ำ
จากการย้อมสี

6,300
4,500
16,000

200 หลา

46,000

19,200

720
360
7,500

250 หลา

20,000

11,420

13,000

10 ชุด

25,000

12,000

- เสือ้ บุรษุ
12,000
- เสือ้ สตรี
8,000
- เสือ้ วัยรุน่
6,000
- ผ้าพันคอ
10,000
2. เสือ้ ผ้าสำเร็จรูปฝ้าย
- ชุดผ้าฝ้ายสตรี 10,000

10 ตัว
10 ตัว
10 ตัว
25 ผืน

25,000
15,000
15,000
22,500

13,000
7,000
9,000
12,500

20 ชุด

27,000

17,000

- เสือ้ บุรษุ
- เสือ้ สตรี
- เสือ้ วัยรุน่
- ชุดลำลอง
3. เครือ่ งใช้
- ผ้าปูโต๊ะ
ชุดอาหาร
- ชุดเครือ่ งนอน
- ผ้าม่าน
- ผ้าคลุมเตียง

10,000
5,000
5,000
5,000

20 ตัว
25 ตัว
30 ตัว
25 ชุด

21,000
10,100
12,000
12,000

11,100
5,100
7,000
7,000

5,000

10 ชุด

12,000

7,000

7,000
5,000
10,000

10 ชุด
25 ผืน
15 ผืน

15,000
12,000
25,000

8,000
7,000
15,000

ไม่รวมค่าแรงและ
ต้นทุนคงที่

ไม่รวมค่าแรงและ
ต้นทุนคงที่

ไม่รวมค่าแรงและ
ต้นทุนคงที่

หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจ และแหล่งจัด
ซื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทน
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การผลิตหัตถกรรม
จากผักตบชวา
ผักตบชวา เป็นวัชพืชน้ำที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งของประเทศ ที่สามารถเจริญเติบโตได้ทุกภาคของ
ประเทศไทยทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เพราะขัดขวางการไหลของน้ำ การสัญจรทางน้ำ ทำให้
แม่น้ำลำคลองตื้นเขิน เป็นปัญหาใหญ่ ก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำ ซึ่งรัฐบาลต้องเสียแรงงานและค่าใช้จ่าย
ในการกำจัดผักตบชวาอย่างมากมายในแต่ละปี แต่ผักตบชวาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น
ทำปุ๋ย เพาะเห็ด และสามารถนำมาทำเป็นหัตถกรรมได้ เช่น ทำเป็นเครื่องใช้ เครื่องเรือนต่างๆ ที่สวยงาม
อีกทั้งยังมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ซึ่งปัจจุบันสินค้าผักตบชวา ยังครองตลาด
หัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

1) อุปกรณ์การผลิตที่ใช้
- ตู้อบกำมะถัน 1 ตู้ ขนาด 1.8x1.2 เมตร
1,600 บาท
- เครื่องชั่งหยาบ 15 กิโลกรัม
500 บาท
- พลาสติกขนาดใหญ่
1,000 บาท
- มีด กรรไกร
300 บาท
- ถาดรองก้านและกำมะถัน
300 บาท
2) เงินทุนหมุนเวียนค่าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์์
วัตถุดิบในการผลิต 100,000 บาท
- กำมะถัน
- ผักตบชวา
- น้ำมันวานิช
- กาวน้ำ
- ผ้าซับใน
- กระดุม ซิป ทีใ่ ช้ในการผลิตกระเป๋าใบเล็ก กระเป๋าใบใหญ่ ตะกร้าเล็ก ตะกร้ากลาง ตะกร้าใหญ่
กล่องเทป แจกันใหญ่ แจกันเล็ก
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภาคทฤษฎี การคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ การเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ การเก็ บ รั ก ษา การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การส่งเสริมการตลาด
ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบ ฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์์จากผักตบชวา ฝึกปฏิบัติ
ส่งเสริมการขาย และการบริการลูกค้า
วิทยาการ
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
- วิทยากรเกษตร
- กรมส่งสริมอุตสาหกรรม
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ขั้นตอนการดำเนินการ

จัดประชุมเกษตรกรโดยใช้กระบวนการกลุ่มยึดหลักการมีส่วนร่วมรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มเลือกตั้งคณะกรรมการจดทะเบียนสมาชิก
ครั้งที่ 2 ระดมความคิดวางแผนการปฏิบัติแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพ
- ฝ่ายการผลิตและออกแบบ
- ฝ่ายการตลาด การเงินบัญชี
ครั้งที่ 3 ระดมหุ้น วางแผนการผลิต และการตลาด
เตรียมสถานที่ผลิต
- คัดเลือกสถานที่ตั้งกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์์จักสานจากผักตบชวา
- คัดเลือกสถานที่ตั้งกลุ่มหัตถกรรมจากผักตบชวา
- เป็นศูนย์กลางปฏิบัติงานของกลุ่ม
- สะดวกต่อการประสานงานด้านการตลาด
- โรงเรือนสำหรับอบกำมะถัน (จะต้องอยูห่ า่ งจากทีอ่ ยูอ่ าศัยและไม่มกี ลิน่ รบกวน) กัน้ ห้องให้เป็น
สัดส่วนเพื่อเก็บผลิตภัณฑ์์
การสำรวจและประสานเรื่องวัตถุดิบและการตลาด
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และตู้อบกำมะถัน
- ดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่าย
- กระเป๋า ขนาด 4x7x7 นิ้ว
- กระเป๋า ขนาด 5x12x14 นิ้ว
- ตะกร้า ขนาด 8x6 นิ้ว

ตลาดและผลตอบแทน

- การวางแผนการผลิต และการตลาด
- การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์์ของสินค้า

ปริมาณการผลิต และผลตอบแทน
รายการ

1. กระเป๋า
ขนาด 4x7x7
ขนาด 4x12x14
2. ตะกร้า
ขนาด 8x6
ขนาด 8x10
ขนาด 8x12
3. กล่องเทป
4. แจกัน
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่

ปริมาณ ราคา ต่อ หน่วย
การผลิต
บาท)

รายได้
บาท)

ต้นทุน
บาท)

กำไร
บาท)

อัตราผล
ตอบแทน
การลงทุน
ร้อยละ)

300
150

100
180

30,000
27,000

13,500
11,750

16,500
15,250

122.2
129.7

167
125
77
223

60
80
130
45

10,020
10,000
10,010
10,035

5,845
6,250
4,630
4,495

4,175
3,750
5,380
5,540

71.4
60.0
116.1
123.2

188
112

80
180

15,040
20,160

5,477
5,200

9,563
14,960

174.6
284.6

หมายเหตุ : ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษ กิจ และแหล่งจัด
ซื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทน
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ธุรกิจโรงสีข้าวขนาดเล็ก
แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
ชาวนาในปัจจุบันมักต้องขายข้าวเปลือกราคาถูก แล้วกลับซื้อข้าวสารราคาแพงบริโภค เนื่องจาก
โรงสีขนาดใหญ่เครื่องสีข้าวที่มีประสิทธิภาพสูง (ทำให้ข้าวหักเพียง 5-10 % และมีกำลังการผลิตสูง) ราคา
แพงมาก (หลายล้านบาท) เกษตรกรจึงไม่สามารถเป็นเจ้าของโรงสีข้าวได้ ชาวนาจึงนิยมขายข้าวเปลือกเข้า
โรงสีข้าวขนาดใหญ่ แล้วซื้อข้าวสารราคาแพงมาบริโภค โรงสีข้าวขนาดเล็กที่มีอยู่ทั่วไปราคาไม่แพงแต่
เปอร์เซ็นข้าวหักสูงมาก ทำให้ข้าวสารเต็มเมล็ดเดิมประมาณ 10-20 บาทต่อกิโลกรัม แต่เมื่อเป็นข้าวสารหัก
(ปลายข้าว) ราคาจะเหลือเพียง 2 บาทต่อกิโลกรัม โรงสีข้าวขนาดเล็กจะสีข้าวโดยไม่คิดค่าจ้างสี แต่จะขอ
ปลายข้าว และรำข้าวแทนค่าจ้าง จึงขัดสีข้าวจนเป็นผลให้วิตามินและเกลือแร่สูญเสียไปกับรำข้าว ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย โดยส่วนรวมกรมส่งเสริมการเกษตรได้ศึกษาและค้นหาโรงสีข้าวขนาดเล็ก
ที่มีประสิทธิภาพสูง และพบว่าโรงสีข้าวขนาดเล็กของอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีความสามารถและ
ข้อดีใกล้เคียงโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ราคาหลายล้านบาท คือ มีราคาเพียง 100,000 -200,000 บาทต่อเครื่อง
แต่มีประสิทธิภาพดี คือ ข้าวหักเพียง 5-10% เท่ากับ โรงสีข้าวขนาดใหญ่และมีกำลังสีข้าวได้ 1 ตันต่อ
ชั่วโมง (4 ตันต่อวันต่อ 8 ชั่วโมง) ซึ่งแม่บ้านเกษตรกรหรือผู้หญิงก็สามารถดำเนินธุรกิจโรงสีข้าวขนาดเล็กได้
เพราะมีอุปกรณ์ทุ่นแรง มีกระพ้อตักข้าวอัตโนมัติ รวมทั้งเสียค่าไฟฟ้าถูกมาก ดังนั้น เกษตรผู้พักชำระหนี้
อย่างน้อย 30 คน (ควรมีสมาชิกสมทบอีกประมาณ 200 คน) มารวมกันเป็นกลุ่มโดยนำข้าวเปลือกมา
รวมกั น เป็ น ค่ า หุ้ น และเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ก็ ส ามารถร่ ว มกั น เป็ น เถ้ า แก่ โรงสี ข้ า วได้ เ พราะทุ ก ครอบครั ว
ต้องซื้อข้าวสารบริโภคกันอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ที่มีอาชีพทำนาสามารถรวมกลุ่มทำธุรกิจโรงสีข้าวขนาดเล็กใน
ทุกตำบล ๆ ละ 1-3 จุด

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

1. วางแผนการผลิต และการตลาด
ร้านขายข้าว/ร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า
ขายให้พ่อค้าคนกลาง/ห้างร้าน
สมาชิกรับไปจำหน่าย
ตลาดนัดทั่วไป/ตลาดนัดริมทาง
สถานที่ท่องเที่ยว/ผู้บริโภคทั่วไป
สำรวจประสานงานผู้รับซื้อ
ดูแลการจำหน่าย
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ประชาสัมพันธ์ตามโอกาสและสื่อต่าง ๆ
2) พั นาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเครื่องบรรจุสุญญากาศ พร้อมถุงพลาสติก
สูญญากาศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การติดตั้งโรงสีขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ต่อแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารดังนี้
1. เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก (ขนาด 10 แรงม้า) เป็นเงิน 200,000 บาทต่อเครื่อง ซึ่งสีข้าวได้ทั้ง
ข้าวกล้อง และข้าวสารขาว (เครื่องสีข้าวกล้องอย่างเดียวไม่ขัดขาว ราคาเพียงเครื่องละ 100,000 บาท)
2. เครื่องชั่งน้ำหนักขนาด 500 กิโลกรัม เป็นเงิน 5,000 บาทต่อเครื่อง
3. เครื่องชั่งน้ำหนักขนาด 15 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,000 บาทต่อเครื่อง
4. เครื่องปิดผนึกถุงพลาสติก เป็นเงิน 4,500 บาทต่อเครื่อง
5. ถุงพลาสติกบรรจุข้าวสารแบบธรรมดา (ถุงเย็น) จำนวน 100 กิโลกรัมๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน
8,000 บาท
6. กระสอบป่าน 1,00 ใบๆ ละ 25 บาท เป้นเงิน 25,000 บาท

ผลผลิต

กรณี 1 การผลิตข้าวสารกล้อง
ลงทุน 7,510 บาท ต่อ ข้าวเปลือก 1 ตัน
รายละเอียดต้นทุนผันแปร การผลิตข้าวสารกล้อง ต่อ ข้าวสารขาวจากข้าวเปลือกหอมมะลิหนัก
1,000 กิโลกรัม มีมูลค่าการลงทุนเท่ากันคือ 7,510 บาท ดังรายละเอียดดังนี้
1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 6,500 บาทต่อตัน
2. ค่าแรงงานใส่กระสอบ และค่ารถ 500 บาทต่อตัน
3. ค่าแรงงานสำหรับสีข้าว 100 บาทต่อตัน
4. ค่าแรงงานบรรจุถุง 100 บาทต่อตัน
5. ค่าถุงพลาสติกธรรมดา 260 บาท ต่อ ข้าวสารหนัก 1 ตัน
6. ค่าพลังงาน และอื่นๆ 20-50 บาทต่อตัน
กรณี 2 การผลิตข้าวสาร จากข้าวเปลือก 1 ตัน จะได้ผลลิต ดังนี้
1. ได้ข้าวสารประมาณ 600 กิโลกรัม
2. ได้ปลายข้าวและรำประมาณ 130 กิโลกรัม

ตลาดและผลตอบแทน

กรณี 1 การผลิตข้าวสารกล้อง 1 ตัน จะได้ดังนี้
(ค่าผลผลิต-ค่าลงทุน)
10,-560-7,510 บาท
กำไร
3,050
บาทต่อตัน
กรณี 2 การผลิตข้าวสารขาว
9,260-7,510 บาท กำไร
1,750
บาท

หมายเหตุ : ราคาของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวั ต ถุ ดิ บ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามสภาวะเศรษ กิ จ และ
แหล่งจัดซื้อซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทน
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การผลิตน้ำสกัดชีวภาพ
“น้ำสกัดชีวภาพ” เป็นน้ำสกัดที่ได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆ ของพืชหรือ
สัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน มีจุลินทรีย์ทำหน้าที่เป็นตัวย่อยสลายเศษซากพืช
และซากสัตว์เหล่านั้นให้กลายเป็นสารละลาย รวมถึงการใช้เอนไซม์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีการเติม
เอนไซม์เพื่อเร่งการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่ได้จากน้ำสกัดชีวภาพ คือ เป็นปุ๋ยเสริมให้แก่
พืช (เสริมธาตุอาหารให้พืชในขณะที่พืชกำลังเจริญเติบโต) โดยน้ำสกัดชีวภาพจะให้ทั้งธาตุอาหารและ
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

ซากพืช ซากสัตว์ต่างๆ เช่น ต้นหญ้า ต้นถั่ว รำข้าว มูลสัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์

ตัวอย่างการทำน้ำสกัดชีวภาพจากรำข้าวและมูลไก่ไข่

ต้องใช้วัสดุดังนี้
- รำละเอียด 60 กิโลกรัม
- มูลไก่ไข่ 40 กิโลกรัม
- เชื้อ พด.1 จำนวน 1 ซอง (ขอรับได้ที่หน่วยพัฒนาที่ดิน หรือหากไม่มีไม่จำเป็นต้องใช้)

ขั้นตอนการดำเนินงาน
วิธีการทำ

1. นำรำละเอียดและมูลไก่ไข่มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
2. เตรียมเชือ้ จุลนิ ทรียโ์ ดยนำเชือ้ พด. 1 เทใส่ในน้ำ 20 ลิตร คนอย่างสม่ำเสมอ เป็นเวลา 15-20 นาที
3. เทเชื้อ พด.1 ที่เตรียมไว้ลงไปที่กองรำ และมูลไก่ไข่ที่ผสมกันไว้แล้ว พร้อมทั้งพรมน้ำเพื่อให้
ความชื้นแก่กองปุ๋ย ใช้พลั่วคลุกเคล้ากองปุ๋ยจนวัสดุต่างๆ ผสมกันดีและมีความชื้นประมาณ 40%
4. ทดสอบความชื้นในกอง โดยใช้มือกำวัสดุแล้วคลายมือออก ก้อนวัสดุก็ยังไม่แตก จากนั้นใช้
กระสอบป่านคลุมกองไว้
5. การดูแลกองปุ๋ย ให้กลับกองปุ๋ยทุกวันเป็นเวลา 7 วัน โดยทุกครั้งที่กลับกองแล้ว ให้คลุมกอง
ปุ๋ยด้วยกระสอบป่านไว้อย่างเดิม (ในระหว่าง 7 วัน จะสังเกตเห็นเชื้อราสีขาวขึ้นที่ส่วนผิวนอกกองปุ๋ยก่อน
แล้วค่อยๆ ลุกลามเข้ามาในกองปุ๋ย) เมื่อครบ 7 วันแล้ว ผึ่งในร่มจนแห้ง
6. หลังจากผึ่งในร่มจนแห้งแล้วควรเก็บใส่ถุงกระดาษ หรือกระสอบที่มีการระบายอากาศได้
เพื่อให้เก็บไว้ใช้นานๆ ควรเก็บในที่ร่มไม่ตากแดด ตากฝน และมีการถ่ายเทอากาศดี
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7. เตรียมน้ำสกัดชีวภาพ โดยใช้ปุ๋ยแห้ง 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ใส่ลงในถังหรือโอ่ง แล้วปั๊ม
อากาศเข้าไปหรือใช้ไม้คนบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง เป็นเวลา 5-7 วัน จะได้น้ำสกัดชีวภาพที่เข้มข้น
หมายเหตุ
ก่ อ นนำไปใช้ จ ะต้ อ งผสมน้ ำ 20-40 เท่ า (ปุ๋ ย แห้ ง 1 กิ โ ลกรั ม จะทำเป็ น น้ ำ สกั ด ชี ว ภาพได้
400-8,000 ลิตร)

ผลผลิต

น้ำสกัดชีวภาพให้กับต้นพืชได้ 3 วิธี
วิธีที่ 1 รดที่โคนหรือปล่อยตามร่อง โดยใช้ทุกๆ 3 วัน สำหรับผักอายุสั้น เช่น ผักบุ้งใช้ทุกๆ 7 วัน
หรือสำหรับผักทั่วไป ใช้เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับไม้ผล
วิธีที่ 2 ใช้อัดลงดิน โดยใช้หัวอัดต่อกับรถไถเดินตาม วิธีนี้จะช่วยนำน้ำสกัดชีวภาพไปสู่บริเวณราก
พืช และแรงอัดจะช่วยให้ดินโปร่งขึ้น ถ้าใช้วิธีอัดลงดินควรทำทุกๆ 15-20 วัน
วิธีที่ 3 ใช้ฉีดพ่นใบ โดยอาจผสมกับยาสมุนไพรฉีดพร้อมกันเลยก็ได้
หมายเหตุ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้น้ำสกัดชีวภาพจะมีความไม่แน่นอน เพราะพื้นที่ที่ผลิตแต่ละแห่งมีปัจจัย
ในเรื่องสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งเรื่องของดินสภาพความเป็นกรด-ด่าง ดังนั้น บางพื้นที่อาจได้ผลดี
และบางพื้นที่อาจไม่ได้ผลจึงควรใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นๆ โดยใช้น้ำสกัดชีวภาพเป็นการเสริมธาตุ
อาหารให้กับพืช
เนื่องจากรำในประเทศไทยมีราคาแพง สามารถลดสัดส่วนของรำลงได้ หรืออาจทำน้ำสกัดชีวภาพ
จากวัสดุที่แตกต่างไป เช่น น้ำสกัดชีวภาพจากถั่วพร้าสดๆ

ตลาดและผลตอบแทน

จำหน่ า ยในชื่ อ น้ ำ สกั ด ชี ว ภาพ หรื อ ปุ๋ ย น้ ำ ชี ว ภาพ หรื อ อาหารเสริ ม ชี ว ภาพ ในราคาตั้ ง แต่
250-1,000 บาท
แหล่งข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร
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การผลิตน้ำส้มควันไม้
น้ำส้มควันไม้ คือ ควันทีเ่ กิดจากการเผาถ่านในช่วงทีก่ ำลังเปลีย่ นเป็นถ่าน เมือ่ ทำให้เย็นลงจนควบแน่น
และกลัน่ ตัวเป็นหยดน้ำ ของเหลวทีไ่ ด้เรียกว่า “น้ำส้มควันไม้” น้ำส้มควันไม้ ได้จากการดักเก็บควันอยูใ่ นช่วง
ของการเผาถ่านอุณหภูมิปากปล่องประมาณ 80-150 องศาเซลเซียส หรือสังเกตจากควันที่ปากปล่องจะ
มี สี ขาวขุ่น กลิ่นฉุนหรือใช้กระเบื้องแผ่นเรียบสีขาวอังบนปากปล่องทิ้งไว้สักครู่ แล้วนำแผ่นกระเบื้องมาดู
หยดน้ำที่เกาะบนกระเบื้องจะใสและหรือมีสีเหลืองปนน้ำตาล

ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้มสี ารประกอบต่างๆ มากมาย เมือ่ นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จะมีคณ
ุ สมบัตติ า่ งๆ
ดังนี้คือ เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืชบริเวณส่วนราก
ลำต้น หัว ใบและดอกผลของพืชบางชนิด การใช้น้ำส้มควันไม้ราดในดินปลูกพืช จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต
ของพืชและควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจาก ไส้เดือนฝอย เชื้อรา นอกจากนั้นน้ำส้มควันไม้ยังมีคุณสมบัติ
เป็นฮอร์โมนพืช และในบางกรณีเป็นตัวยับยั้งการเจริญเติบโตส่วนต่างๆ ของพืชเมื่อใช้น้ำส้มควันไม้ใน
อัตราส่วนที่มากน้อยต่างกันไป น้ำส้มควันไม้จะมีพิษต่อพืชสูงเมื่อราดลงดินในปริมาณมาก หรือนำไปใช้กับ
พืชโดยไม่ผสมน้ำให้เจือจางจะเกิดผลเสีย เช่นกัน
นอกจากนี้ มีการนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม เช่น ใช้ผลิตสารดับกลิ่นตัว
ผลิตสารปรับผิวนุ่มผลิตยารักษาโรคผิวหนัง เป็นต้น และเนื่องจากน้ำส้มควันไม้มีความเป็นกรดสูง ดังนั้น
ก่อนที่จะนำไปใช้ควรจะนำมาเจือจางให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ดังนี้

การผลิตน้ำส้มควันไม้

มี ห ลายตำราที่ก ล่าวถึง การทำน้ำส้มควันไม้ ซึ่งก็ไม่แ ตกต่างกันในเรื่องผลลัพธ์ห ากแต่วิธีการ
จะแตกต่างกัน ซึ่งในเอกสารนี้ขอนำวิธีการผลิตน้ำส้มควันไม้ของศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาถ่ายทอด
การผลิ ต น้ ำ ส้ ม ควั น ไม้ จ ากการเผาถ่ า นด้ ว ยเตาเผาถ่ า น 200 ลิ ต ร เตาเผาถ่ า น 200 ลิ ต ร
เป็นเตาที่มีประสิทธิภาพสูง เตาประเภทนี้อาศัยความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่มีอยู่ในเตา ทำให้ไม้
กลายเป็นถ่านหรือเรียกว่า กระบวนการคาร์บอนไนเซชั่น นอกจากนี้โครงสร้างลักษณะปิดทำให้สามารถ
ควบคุ ม อากาศได้ จึ ง ไม่ มี ก ารลุ ก ติ ด ไฟของเนื้ อ ไม้ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จึ ง เป็ น ถ่ า นที่ มี คุ ณ ภาพ ขี้ เ ถ้ า น้ อ ย
และผลพลอยได้ จ ากกระบวนการเผาถ่ า นอี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ น้ ำ ส้ ม ควั น ไม้ ที่ ส ามารถนำไปใช้ ป ระโยชน์
ในด้านการเกษตรได้
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อัตราส่วน 1:20
อัตราส่วน 1:50
อัตราส่วน 1:100
อัตราส่วน 1:200
อัตราส่วน 1:500
อัตราส่วน 1:1,000

(ผสมน้ำ 20 เท่า) พ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่เป็น
ประโยชน์และแมลงในดิน ซึ่งควรทำก่อนการเพาะปลูก
10 วัน
(ผสมน้ำ 50 เท่า) พ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำลายพืช
หากใช้ความเข้มข้นที่มากกว่านี้ รากพืชอาจได้รับอันตรายได้
(ผสมน้ำ 100 เท่า) ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า
รวมทั้งป้องกันแมลงมาวางไข่
(ผสมน้ำ 200 เท่า) พ่นใบไม้รวมทั้งพื้นดินรอบๆ ต้นพืช
ทุกๆ 7-15 วัน เพื่อขับไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา และ
รดโคนต้นไม้เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
(ผสมน้ำ 500 เท่า) พ่นผลอ่อน หลังจากติดผลแล้ว 15 วัน
ช่วยขยายผลให้โตขึ้นและพ่นอีกครั้ง ก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน
เพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้
(ผสมน้ำ 1,000 เท่า) เป็นสารจับใบ เนื่องจากสารเคมี
สามารถออกฤทธิ์ได้ดีในสารละลาย

ขั้นตอนการนำไม้เข้าเตาเผาถ่าน

นำไม้ทตี่ อ้ งการเผาถ่าน มาจัดแยกกลุม่ ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เรี ย งไม้ ที่ มี ข นาดเล็ ก ไว้ ด้ า นล่ า งของเตา ขนาดใหญ่ ไ ว้ ด้ า นบน
โดยวางทับไม้หมอนยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร การเรียงไม้นี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากอุณหภูมิ
ในเตาขณะเผาถ่านไม่เท่ากัน โดยอุณหภูมิด้านล่างเตาจะต่ำ ส่วนอุณหภูมิที่อยู่ด้านบนเตาจะสูงกว่า

ขั้นตอนการเผาถ่าน

ช่วงที่ 1 ไล่ความชื้น หรือคายความร้อน
เริ่มจุดไฟเตา บริเวณที่อยู่หน้าเตา ใส่เชื้อเพลิงให้ความร้อนกระจายเข้าสู่เตาเพื่อไล่อากาศเย็นและ
ความชื้ น ที่ อ ยู่ ใ นเตาและในเนื้ อ ไม้ ควั น ที่ อ อกมาจากปล่ อ งควั น จะเป็ น สี ข าว ควั น จะมี ก ลิ่ น เหม็ น
ซึ่งเป็นกลิ่นของกรดที่อยู่ในเนื้อไม้ อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควันประมาณ 70–75 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ภายในเตา ประมาณ 150 องศาเซลเซียส ใส่เชื้อเพลิงต่อไป ควันสีขาวตรงปล่องควันจะเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ
บริเวณปากปล่องควันประมาณ 70-75 องศาเซลเซียส อุณหภูมภิ ายในเตาประมาณ 200-250 องศษเซลเซียส
ควันมีกลิ่นเหม็นฉุน
ช่วงที่ 2 เมื่อไม้กลายเป็นถ่าน หรือ ปฏิกิริยาคลายความร้อน
เมือ่ เผาไปอีกระยะหนึง่ ควันสีขาวจะเริม่ บางลง และเปลีย่ นเป็นสีเทา อุณหภูมบิ ริเวณปากปล่องควัน
ประมาณ 80-85 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 300-400 องศาเซลเซียส ไม้ที่อยู่ในเตาจะคาย
ความร้ อ นที่ ส ะสมเอาไว้ เ พี ย งพอที่ จ ะทำให้ อุ ณ หภู มิ ใ นเตาจะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในช่ ว งนี้ ค่ อ ยๆ ลดการ
ป้อนเชื้อเพลิงหน้าเตาจนหยุดการป้อนเชื้อเพลิงหน้าเตา จะต้องควบคุมอากาศโดยการหรี่หน้าเตาหรือ
ลดพื้นที่หน้าเตาลงให้เหลือช่องพื้นที่หน้าเตา ประมาณ 20-30 ตารางเซนติเมตร สำหรับให้อากาศเข้า
เพื่อรักษาระดับของอุณหภูมิในเตาไว้ให้นานที่สุด และยืดระยะเวลาการเก็บน้ำส้มควันไม้ให้นานที่สุด
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โดยช่วงทีเ่ หมาะสมกับการเก็บน้ำส้มควันไม้ควรมีอณ
ุ หภูมบิ ริเวณปากปล่องควัน ประมาณ 85-120 องศาเซลเซียส
เนื่องจากเป็นช่วงที่สารในเนื้อไม้ถูกขับออกมา จากนั้นควันก็เปลี่ยนจากควันสีเทาเป็นสีน้ำเงิน จึงหยุดเก็บ
น้ำส้มควันไม้ อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควันประมาณ 100-200 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตา
ประมาณ 400-450 องศาเซลเซียส

การเก็บรักษาน้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการดักเก็บจะไม่นำไปใช้ประโยชน์ทันที เนื่องจากการเปลี่ยนจากไม้เป็นถ่าน
ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งเตา ดังนั้น ควันที่เกิดขึ้นจึงเป็นควันที่ผสมกันระหว่างควันที่อุณหภูมิต่ำและสูง ซึ่ง
จะมี น้ ำ มั น ดิ น และสารระเหยหงายปนออกมาด้ ว ย น้ ำ มั น ดิ น ที่ ล ะลายน้ ำ ไม่ ไ ด้ จ ะนำไปใช้ ป ระโยชน์
ในการเกษตรไม่ได้เพราะจะไปปิดปากใบของพืช และเกาะติดรากพืชทำให้พชื เติบโตช้าหรือตายได้ นอกจากนี้
หากเทลงพื้นดินจะทำให้ดินแข็งเป็นดาน รากพืชไม่สามารถไชลงดินได้ จึงแนะนำว่า เมื่อเก็บน้ำส้มควันไม้
แล้วต้องทิ้งช่วงและมีการทำให้น้ำส้มควันไม้บริสุทธิ์ก่อนนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 3 เดือน โดยการเก็บใน
ที่เย็นร่ม หรือเก็บไว้ในภาชนะทึบแสงและไม่มีสิ่งรบกวน หากเก็บไว้ที่โล่งแจ้งน้ำส้มควันไม้จะทำปฏิกิริยากับ
อากาศ และรังสีอุลตร้าไวโอเลตในแสงอาทิตย์กลายเป็นน้ำมันดินซึ่งในน้ำมันดินจะมีสารก่อมะเร็ง และหาก
นำไปใช้กับพืช น้ำมันจะจับกับใบไม้ทำให้ต้นไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ดี

ข้อควรระวังในการใช้น้ำส้มควันไม้

1. ก่อนนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องทิ้งไว้จากการกักเก็บก่อนอย่างน้อย 3 เดือน
2. เนื่องจากน้ำส้มควันไม้มีความเป็นกรดสูง ควรระวังอย่าให้เข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้
3. น้ำส้มควันไม้ไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนั้นการนำไปใช้ทางการเกษตรจะเป็นตัวเสริม
ประสิทธิภาพ ให้กับพืชแต่ไม่สามารถใช้แทนปุ๋ยได้
4. การใช้เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน ควรทำก่อนเพาะปลูกอย่างน้อย 10 วัน
5. การนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องผสมน้ำให้เจือจางตามความเหมาะสมที่จะนำไปใช้
6. การฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ เพื่อให้ดอกติดผล ควรพ่นก่อนที่ดอกจะบาน หากฉีดพ่นหลังจาก
ดอกบานแมลงจะไม่เข้ามาผสมเกสรเพราะกลิ่นฉุนของน้ำส้มควันไม้และดอกจะร่วงง่าย
แหล่งข้อมูลและสอบ ามข้อมูล ด้ที่ :
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทรศัพท์ : 0-3938-8116-8 โทรสาร : 0-3938-8119
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การผลิต
สารบำบัดน้ำเสีย
คุณสมบัตขิ องสารบำบัดน้ำเสีย พด.6 และแนวทางการนำไปใช้ให้มปี ระสิทธิภาพโดยกรมพัฒนาทีด่ นิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบำบัดน้ำเสีย พด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายขยะสด ประกอบด้วยวัสดุอินทรีย์จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้
และเนื้อสัตว์ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์จากสารเร่ง พด.6 ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน ได้ของเหลวสีน้ำตาลซึ่งมี
คุณสมบัติในการทำความสะอาดคอกสัตว์บำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นสำหรับทำความสะอาดคอกสัตว์
บำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ

สารเร่ง พด

เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน
เพือ่ ผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิน่ เหม็นสำหรับทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสียและขจัดกลิน่ เหม็น
ตามท่อระบายน้ำ

ชนิดของจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด ประกอบด้วย

เร็วขึ้น

1. ยีสต์ ทำหน้าที่ผลิตแอลกอฮอล์ ช่วยรักษาความสะอาด
2. แลคโตบาซิลลัส ทำหน้าที่ผลิตกรดแลคติกช่วยลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์
3. แบคทีเรียสลายโปรตีน ทำหน้าที่ผลิตหน้าที่ผลิตน้ำย่อยโปรตีนเอสช่วยย่อยสลายซากสัตว์ได้
4. แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน ทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยไลเปส ช่วยย่อยสลายไขมันได้เร็วขึ้น

ส่วนประกอบสำหรับผลิตสารบำบัดน้ำเสีย พด จำนวน
1.
2.
3.
4.
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วัสดุอินทรีย์ 5 กิโลกรัม
น้ำตาล 10 กิโลกรัม
น้ำ 50 ลิตร
สารเร่ง พด.6 1 ซอง

ลิตร

วิธีทำ

1.
2.
3.
4.
ใช้ได้ต่อไป

นำน้ำและน้ำตาลผสมลงในถังหมัก กวนให้เป็นสารละลายเดียวกัน
ใส่สารเร่ง พด.6 ลงในถังหมักคนส่วนผสมให้เข้ากัน
จากนั้นใส่วัสดุอินทรีย์สดแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งและปิดฝาไม่ต้องสนิท
ในระหว่างการหมักควรกวนส่วนผสมทุก 2 วัน โดยใช้ระยะเวลาหมัก 5-7 วัน จึงนำไป

สารบำบัดน้ำเสีย พด ที่ผลิตได้มีลักษณะดังนี้
1. ปรากฏฝ้าขาวของจุลินทรีย์มากขึ้น
2. มีกลิ่นเปรีย้ วมากขึ้น
3. มีกลิ่นแอลกอฮอล์เล็กน้อย

คุณสมบัติของสารบำบัดน้ำเสีย พด
1.
2.
3.
4.

มีจำนวนจุลินทรีย์ พด.6 ขยายปริมาณมากขึ้น
มีน้ำย่อยหลายชนิดเพิ่มมากขึ้นได้แก่ น้ำย่อยสลายโปรตีน ไขมัน และเศษพืช
มีกรดอินทรีย์หลายชนิดเพิ่มขึ้น ได้แก่ กรดแลคติก เป็นต้น
มีค่าเป็นกรดสูงระหว่าง 3-4

อัตราและวิธีการนำไปใช้

ทำการฉีดพ่นสารบำบัดน้ำเสีย 1 ลิตรต่อน้ำเสีย 10 ลูกบาศก์เมตรโดยการฉีดให้กระจายทั่ว ๆ
ทั้งนี้น้ำเสียที่ฉีดควรจะเป็นน้ำนิ่งขังไม่ไหล และถ้าหลังจากใส่แก้ว 7-10 วัน ยังมีกลิ่นไม่หาย สามารถใส่ซ้ำ
ได้อีกในอัตราส่วนเท่าเดิม ( 1 : 10 ลบ. ม.)

สรรพคุณของสารบำบัดน้ำเสีย พด
-

ช่วยบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำหรือน้ำท่วมขัง
ทำความสะอาดคอกสัตว์และขจัดกลิ่นเหม็น
ช่วยลดกิจกรรมของจุลนิ ทรียท์ ที่ ำให้เกิดการเน่าเสียและย่อยสลายสิง่ ปฏิกลู ในน้ำท่วมขังได้เร็วขึน้
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและบำบัดน้ำอุปโภคให้ดีขึ้น
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การผลิต
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ
ในอดีตน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันพืชเป็นที่นิยมในการปรุงอาหารหรือบำรุงความงาม เช่น ทาผิว
หมักผม เป็นต้น แต่ภายหลังความนิยมในการบริโภคน้อยลงเนื่องจากมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงที่ทำให้เกิดไขมัน
สะสม ปัจจุบันได้มีกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวในรูปแบบ ที่เรียกว่า irgin Coconut il ซึ่งผ่าน
กระบวนการหีบเย็น คือใช้วิธีการปั่น บีบน้ำมันออกมาโดยตรง หรือการแยกหมักด้วยแบคทีเรียเพื่อแยก
น้ำมัน ซึ่งช่วยลดความอ้วนและไม่ตกค้างในร่างกาย น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มีองค์ประกอบของกรดไขมันที่มี
ประโยชน์

ปัจจัยจำเป็นต้องใช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิธีทำ
ทิ้งไป

ขวดโหลแก้ว หรือ ไห หรือ ภาชนะอื่น สำหรับหมัก
กะละมัง
ผ้าขาวบาง หรือตะแกรงลวดตาถี่
สายยาง สำหรับดูดน้ำมันออกจากภาชนะหมัก
เนื้อมะพร้าวสดขูด 2 กิโลกรัม
น้ำอุ่น 2 ลิตร

1. นำเนื้อมะพร้าวสดขูดใส่กะละมัง แล้วเติมน้ำอุ่นคั้นน้ำกะทิในกะละมัง แล้วกรองกากมะพร้าว

2. นำน้ำกะทิที่คั้นได้ ใส่ขวดโหลหรือไห หรือภาชนะอื่นที่มีทรงสูง (หากใส่ขวดโหลแก้ง จะทำให้
เห็นชั้นหรือระดับของน้ำมันแยกตัวออกจากน้ำ) ปิดฝาทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง น้ำมันจะเริ่มแยกตัวออกจากน้ำ
ลอยขึ้นสู่ด้านบนของภาชนะ น้ำซึ่งหนักกว่าน้ำมันจะอยู่ด้านล่างของภาชนะปนอยู่กับกากและตะกอน
3. หลังจากตั้งทิ้งไว้ 2 วัน น้ำมันมะพร้าวจะลอยตัวอยู่ด้านบนของภาชนะ ให้ใช้สายยางดูด
ออกมาหรือใช้กระบวยตักน้ำมันออก แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางจะได้นำ้ มันมะพร้าวบริสทุ ธิ์ ( irgin Coconut il)
จากนั้นนำไปบรรจุขวดที่มีฝาปิด ขวดควรเป็นสีน้ำตาลหรือสีเขียวหรือสีน้ำเงิน สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปี
โดยไม่เสื่อมคุณภาพ

กระบวนการและวิธีการหมัก

1. หลังจากคั้นได้น้ำกะทิ เมื่อนำไปใส่ในภาชนะต้องใส่ให้เต็ม อย่าให้มีพื้นที่ว่างหรือช่องอากาศ
มิฉะนั้นจะเกิดกระบวนการหมักที่ทำให้น้ำกะทิบูดได้
2. ทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน น้ำมันมะพร้าวจะแยกตัวอยู่ในระดับสมบูรณ์แล้ว ไม่ควรทิ้งไว้
นานเกินไป อาจทำให้เกิดกลิ่นได้
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3. หลังจากกรองได้นำ้ มะพร้าวบริสทุ ธิแ์ ล้ว หากยังไม่ใสเหมือนน้ำ ทิง้ ให้ตกตะกอนประมาณ 1-2 วัน
4. หลังจากทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน เมื่อน้ำมันมะพร้าวแยกตัวแล้วให้นำภาชนะไปแช่ตู้เย็น
ส่วนที่เป็นน้ำมันแข็งตัว จึงนำเอาน้ำมันส่วนที่แข็งมาทิ้งไว้ภายนอกให้ละลายแล้วนำไปกรอง
5. ภาชนะทุกอย่างที่ทำควรฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนก่อน
หมายเหตุ : มะพร้าวขูด 2 กิโลกรัม จะได้น้ำมันมะพร้าวประมาณ 200-300 ซีซี.

วิธีการใช้น้ำมะพร้าว

1. เพื่อทำ il Pulling เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคุ้มกัน (เม็ดเลือดขาว) ให้แข็งแรง
เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวช่วยกำจัดเชื้อโรค รักษาโรคในช่องปาก กลิ่นปาก แผลในปาก เหงือกอักเสบ หินปูน
ลดการเสี ย วฟั น และเลือดออกตามไรฟัน ตื่นนอนก่อนการดื่มน้ำและแปลงฟัน ให้อมน้ำมันมะพร้าว
ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ กลั้วปากให้ทั่ว 15-20 นาที บ้วนทิ้งแล้วแปรงฟัน
2. เพื่อลดความอ้วน หลังจากทำ il Pulling ในตอนเช้าแล้วให้ดื่มน้ำอุ่น 1 แก้ว พร้อม
น้ำมันมะพร้าว 1-2 ช้อนโต๊ะ ให้ทานก่อนอาหารทุกมื้อที่ต้องการจะช่วยทำให้ขับถ่ายดีขึ้น ทำให้เซลล์ไขมัน
เปลี่ยนเป็นพลังงานและช่วยลดน้ำหนัก ให้ทานน้ำมันมะพร้าว 1-2 ช้อนโต๊ะ (ผสมหรือตามด้วยน้ำอุ่นจะ
ช่วยขับถ่าย) ถ้าต้องการลดน้ำหนักให้ทานก่อนอาหาร 20 นาที ใน 1 วัน ควรทานเฉลีย่ ในปริมาณ 3 ช้อนโต๊ะ
ผู้เริ่มต้นควรทานในปริมาณที่น้อยก่อนสามารถทานได้ในทุกวัย ตั้งแต่ทารก (1 ช้อนชาต่อวัน) จนถึงผู้สูงอายุ
3. ใช้ทาผิวและเส้นผม เพื่อบำรุงให้ชุ่มชื่น ลดผลกระทบจากรังสี
ลดรอยเหี่ยวย่น ฝ้า กระ
ช่วยรักษาโรค หนังแข็ง สะเก็ดเงิน ควบคุมรังแค และบำรุงเส้นผม เป็นต้น ใช้ทาผิวหลังอาบน้ำ ช่วยบำรุงผิว
ได้ดี ใช้หมักผมประมาณ 30 นาที ก่อนการสระผมจะทำให้ผมมีสุขภาพดี ป้องกันรังแค

ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ

1) โลชั่นทาผิวหนัง
ทามือ ทาแขนขา ป้องกันผิวแห้ง ผิวแตกในฤดูหนาว ใช้ทาผิวเมื่อเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง เช่น
โดนแดดเผา หรืออากาศแห้ง น้ำมันมะพร้าวจะซึมผ่านผิวหนังอย่างรวดเร็ว ไม่เหนียวเนอะหนะ ใช้ปริมาณ
ไม่มาก แต่ยังจะคงอยู่ได้นาน
2) น้ำมันตัวพา
ใช้เป็นน้ำมันตัวพา (Carrier) ผสมกับน้ำมันหอมระเหย ( ssential il) เป็นตัวที่นำพาน้ำมัน
หอมระเหยแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการบำบัด เพราะน้ำมันหอมระเหยมีความเข้มข้นสูง
ดังนั้น เมื่อจะใช้กับผิวหนังโดยตรงจึงต้องทำให้เจือจางด้วยการผสมกับตัวนำพาก่อน
3) รักษาโรคกระดูก ช้ำ บวม เคล็ดคัดยอก
ใช้ในการรักษาความช้ำจากการถูกกระแทกจากของแข็ง การช้ำอักเสบที่เกิดจากการหกล้ม
กระดูกเคลื่อน กระดูกเดาะ กระดูกหัก คุณสมบัติเด่นของน้ำมันมะพร้าว คือ สามารถซึมเข้าไปรักษาเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนังแก้อาการบอบช้ำได้ดี แล้วยังซึมเข้าไปช่วยเชื่อมกระดูกให้ประสานกันเช่นเดิม
4) รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
ใช้ น้ ำ มั น มะพร้ า วกั บ น้ ำ ด่ า งที่ ท ำจากน้ ำ ปู น ใสผสมกั น กวนหรื อ เขย่ า ให้ เข้ า กั น กลายเป็ น
ครีมขาว โดยน้ำด่างจะรวมตัวกับน้ำมันได้ ซึ่งน้ำธรรมดาทำไม่ได้ หรืออาจผสมตัวยาที่สำคัญ เช่น ชันตะ
เคียน หรือชันสน ดินสอพองที่สะตุ พิมเสน บดเติมลงไป กวนให้เข้ากันเก็บไว้ใช้ทาป้องกันรักษาแผลไฟไหม้
น้ำร้อนลวกได้ดีมาก
5) น้ำมันใส่ผม
น้ำมันมะพร้าวจะช่วยให้ผมดก เงางาม ไม่แตกปลาย โดยใช้น้ำมันมะพร้าวผสมกับขี้ผึ้งแท้
6) สบู่ก้อน สบู่เหลว
หากนำไปผสมกั บ โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) จะได้ ส บู่ ก้ อ น และหากนำไปผสมกั บ
โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ จะได้สบู่เหลว
ที่มา : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตุ้มโฮม จังหวัดนครพนม
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กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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