
 

– 
 
 

คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทย 
ครบวงจรสู่ความยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยโครงการ
จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2558 

โดย ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 



 

ค าน า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนับสนุนการด าเนินงาน
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องค์ความรู้โมเดลข้าวก าแพงแสน 
สู่การปฏิบัติของชาวนา 

การพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวสู่ ความยั่ งยืน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน (โมเดลข้าว
ก าแพงแสน) องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในโครงการที่เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติของชาวนา คือ การใช้การบริหารจัดการในการท านาอย่างมือ
อาชีพ ศึกษาและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพใน
พ้ืนที่  200 ไร่ การสร้างอาชีพเสริมของชาวนาในพ้ืนที่ 48 ไร่ 
ประกอบด้วยการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร การปลูกพืชผัก
ปลอดภัย การเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ และการเลี้ยงปลาใน
พ้ืนที ่20 ไร่ นอกจากนี้ยังใช้หลักการในการบริหารจัดการทรัพยากร
เกษตรอย่างคุ้มค่า การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการจัดการ
ด้านการตลาดและเครือข่ายอย่างเป็นระบบ  

องค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัต ิ
1. ต้นแบบการบริหาร
จัดการท านาในพืน้ที่  
200 ไร่ 
แนวคิด ชาวนารายย่อย
ลงหุ้นที่นารวมกัน ให้
ชาวนามืออาชีพท านา 
โดยรับรองผลผลิต 
ไม่ต่ ากว่าที่เคยได้รับ  
เติมเต็มด้วยองค์ความรู้
จาก มก.กพส. 

ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวขายศนูย์เมลด็พันธุ์/ชุมชน 
ผลิตข้าวคุณภาพแปรรูปผา่นโรงสีชุมชน 
ชาวนามืออาชีพบริหารจัดการนา เช่น ทีน่า 
(ข้าว ถั่วเขียว) คันนา (พชืผัก หมามุ่ยอินเดีย 
ฯลฯ) ดิน (ปุ๋ยพชืสด) น้ า (กาลกัน้ า) ฯลฯ 
การจัดท าแนวกนัลม Wind Break 
การปลูกผัก ไมผ้ล พชืผักบนคันนา  
สร้างรายได้ให้เกษตรกร 
ปลูกถั่วเขียวหลังนาเพื่อสร้างรายได้ ลดการ 
ใช้น้ า และพักดินเพิ่มปุ๋ยพืชสด 
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หมามุ่ยอินเดีย ถั่วเขียว 

Wind Break 

ผลิตข้าวคุณภาพ 

เก็บเกี่ยวผลผลิต 

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

พืชผักบนคันนา 
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2. ต้นแบบการสง่เสริม
และพัฒนาอาชีพเสริมของ
ชาวนาในพืน้ที่ 48 ไร่ 
พื้นที่มหาวิทยาลัยชาวนา 
และเลี้ยงปลา 20 ไร ่
แนวคิด ชาวนาพฒันา
องค์ความรู้ตนเองตาม
ความต้องการ สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้เสริม ศูนย์การ
เรียนรูว้ิถชีีวิตชาวนา 

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร  
(ผลิตเชื้อ ผลิตก้อน เปิดดอก การจัดการ 
ด้านการตลาด) 
การปลูกพืชผักปลอดภัย 
การเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ 
การเลี้ยงปลาสร้างรายได ้
ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรือนเห็ด เปิดดอกเห็ดเศรษฐกิจ 

พืชผักปลอดภัย 
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3. ต้นแบบโรงสีข้าวชุมชน
ขนาดเล็ก 
แนวคิด โรงสีที่เหมาะสม
กับชุมชนใช้ความสามารถ
บริหารจัดการผลผลิตข้าว 
ของชุมชนตามความ
ต้องการของตลาด 
 

สร้างและพัฒนาต้นแบบโรงสีข้าวชุมชนที่
เหมาะสมกับการผลิตข้าวในหมู่ 6 ศึกษา
คู่ขนานกับโรงสีข้าววังน้ าเขียว (นายประดับ) 
พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโรงสีชุมชนที่
เหมาะสม (การผลิต การจัดการ การตลาด)  

 

ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ การเลี้ยงปลาสร้างรายได้ 

ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย 
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4. ต้นแบบการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนที่
เหมาะสม 
แนวคิด ใช้ตลาดน าการ
ผลิต วางแผนและจัดการ
อย่างเป็นระบบ 

ศึกษาและพฒันาระบบบริหารจดัการที่
เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
การแปรรูป สร้างมลูค่าเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น ข้าว เห็ดฯลฯ 
ตลาดในชุมชน การบริหารจัดการด้านตลาด
และการสร้างเครือข่ายตลาด (สร้างและ
พัฒนาผู้น าชุมชนให้เป็นนักคิด นักบริหาร
จัดการ/วางแผน ) 

หาแนวทางร่วมกันในการพัฒนา 

ศึกษาและพัฒนาโรงสีข้าว 
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5. ต้นแบบการผลิตและ
พัฒนาสื่อ 
แนวคิด ประชาสัมพันธ์และ
สร้างสื่อที่สามารถสื่อสารได้
เข้าใจง่าย กระจายเร็ว 

การสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ กิจกรรมต่างๆ 
การสร้างสื่อเพื่อการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
6. ต้นแบบการเชื่อมโยง 
สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู ้
แนวคิด การขยายผล
โครงการฯสู่การปฏบิัติโดยใช้
วิธีระเบิดจากข้างใน 

สื่อสารองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ผ่านรปูแบบและวิธีการที่
เหมาะสม และบูรณาการสู่การเรียน 
การสอน 

 

ผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ จัดการตลาดและสร้างเครือข่าย 

ผลิตและพัฒนาสื่อ 
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สื่อสารองค์ความรู้ 

เชื่อมโยงสู่การถ่ายทอด 

บูรณาการสู่การเรียนการสอน 
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7. ศึกษาต้นแบบการผลิต
ข้าวและชาวนาไทยครบ
วงจรสู่ความยั่งยืน 
แนวคิด ต้นแบบการ
พัฒนาที่ท าได้จริง เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกร
และชุมชน ตอบสนอง
นโยบายรัฐ 

ศึกษาและวิเคราะห์ผลความคุ้มค่าความ
เหมาะสมในมิติต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม 
การสร้างประโยชน์สงูสุดจากการหมุนเวียน
ทรัพยากรทางการเกษตร (ศึกษาความ
เชื่อมโยงทั้งระบบ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการฯ 
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ระบบการเชื่อมโยงกิจกรรม 

การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อยของโครงการโมเดล
ข้าวก าแพงแสนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันและมีการน าทรัพยากร
มาใช้ใหม่เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด เช่นการ 
ท าปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดที่ เก็บเกี่ยวดอกหมดแล้ว เพ่ือใช้ปลูผัก/ 
ไม้ผล การใช้โคนเห็ดสร้างมูลค่าเพ่ิม/ ปลายข้าวเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา 
การไถกลบตอซังข้าวและต้นตอถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ดังแผนภาพที่ 1 

 

 

แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงแต่ละกิจกรรมของโมเดลข้าวก าแพงแสน 
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ต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจร 
อย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและใช้หลักบริหารจัดการ
ร่วมกัน ดังนี้ 

1) การท านารวมของเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการของ 
“ผู้ประกอบการท านามืออาชีพ” 1 คนในพ้ืนที่นา 200 ไร่ โดยการ
ผสานระหว่างองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยกับประสบการณ์ของ
เกษตรกร ในการวางระบบการจัดการพ้ืนที่นา การจัดการระบบน้ า
ในนาข้าว ระบบการปลูกข้าวพันธุ์ชลสิทธิ์สลับการปลูกถั่วเขียว
ก าแพงแสน 2 

2) ต้นแบบอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ของเกษตรกร เช่น 
การผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร การปลูกผักปลอดภัย การปลูกผัก/
ไม้ผลบนคันนา การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ 
โดยนักวิจัย อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ
คณะท างานชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

3) ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร การด าเนินงานใน
แต่ละกิจกรรมย่อยของโครงการโมเดลข้าวก าแพงแสนมีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันและมีการน าทรัพยากรมาใช้ใหม่เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น การท าปุ๋ยหมักจากก้อน
เห็ดที่เก็บเกี่ยวดอกหมดแล้วเพ่ือใช้ปลูกผัก/ไม้ผล การใช้โคนเห็ด/
ปลายข้าวเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา การไถกลบตอซังข้าวและต้นตอ 
ถั่วเขียวหลังการเก็บเก่ียว 
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4) ตลาดน าการผลิต การพัฒนาโครงการฯ เน้นการพัฒนา
อย่างเป็นระบบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานใช้แนวคิดตลาดน าการผลิต 
โดยเน้นตลาดในมหาวิทยาลัย/ชุมชน และตลาดภายในจังหวัด  
ซึ่งโครงการมีการพัฒนาและแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลผลิตข้าว ซึ่งแปรรูปโดยโรงสีข้าวชุมชนเป็นข้าวถุง 
ตราสัญลักษณ์มืออาชีพ ผลผลิตเห็ดแปรรูปเห็ด เห็ดดอง แหนมเห็ด 
น้ าพริกเห็ด เป็นต้น 

5) เครือข่ายพ่ึงพา โครงการฯ เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม 
สร้างกลุ่มเพ่ือการพ่ึงพากันเองของเกษตรกร ให้ความส าคัญกับ 
ทุกส่วนทั้งระบบ ยึดหลักความยุติธรรมและค านึงถึงความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโมเดลข้าวก าแพงแสนได้พัฒนามา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่มกราคม 2557 ดังแสดงในแผนภาพที่ 2  
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แผนภาพที่ 2 โมเดลข้าวก าแพงแสน 
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การบริหารจัดการนาอย่างมืออาชีพ 
ในการผลิตข้าวคุณภาพ 

 อาชีพการท านาชาวนามีปัญหาในกระบวนการผลิตข้าว 
ที่มตี้นทุนผลิตสูงเมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรอ่ืนๆ กระบวนการในการ
จัดการแปลงนาขาดการวิเคราะห์ความคุ้มทุน และเกษตรกรมี
ปัญหาด้านการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าวและมีการ
พัฒนาการผลิตข้าวและชาวนาในโครงการโมเดลข้าวก าแพงแสน
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตด้วยการบริหารจัดการนา 
อย่างคุ้มทุนร่วมกัน และการจัดการผลผลิตและการตลาด ซึ่งเป็น
การท างานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เร่งด่วนของข้าวไทย โดยยึด
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเกษตรสมัยใหม่ 
การเพ่ิมผลผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านแรงงาน ซึ่งเป็นการ
พัฒนาที่ครบวงจร  

องค์ความรูก้ารบริหารจัดการนา 
 การบริหารจัดการนาอย่างมืออาชีพในการผลิตข้าวคุณภาพ
มุ่งเน้นให้ชาวนาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันโดยใช้ข้อมูลความเป็นจริง 
และใช้กลไกการบริหารจัดการนาร่วมกันและให้ผู้จัดการนา /
ผู้ประกอบการรับจ้างท านามืออาชีพเป็นผู้ท านาแบบหุ้นส่วนหรือ 
นารวมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น โดยการลด
ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ที่มาเป็นปัจจัยการผลิตการบริหารจัดการ 
ในการท านาที่ท าให้ต้นทุนสูง หาทางออกในการลดต้นทุนให้กับ
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เกษตรกรรายย่อยโดยเกษตรกรทุกคนไม่จ าเป็นต้องลงทุนในการ
สร้างเครื่องมือ เครื่องจักรกลในการท านา ต้องใช้การบริหารจัดการ
ในการท านาโดยใช้หลักการท านารวมและมีผู้ประกอบการรับจ้าง 
ท านามืออาชีพซึ่งเป็นสมาชิกที่มีความพร้อมและมีองค์ความรู้ 
ในการท านาเป็นผู้ท านาของกลุ่ม ส่วนแรงงานในครัวเรือนให้มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความพร้อมกระจายความเสี่ยงในการประกอบ
อาชีพด้วยการพัฒนาความรู้และท าอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน เป็นกระบวนการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
อย่างยั่งยืน ดังแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่ 3 การบริหารจัดการท านาแบบหุ้นส่วนหรือการท านารวม 
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การบริหารจัดการนาอย่างมืออาชีพในการผลิตข้าวคุณภาพ
ข้าวหอมชลสิทธิ์ องค์ความรู้จากการพัฒนาในการท านารวมจาก
ความรู้ประสบการณ์จากการบริหารจัดการนาอย่างมืออาชีพ เพ่ือ 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด องค์ความรู้ในแต่
ละขั้นตอนในการท านารวมโดยผู้จัดการนาหรือผู้ประกอบการ
รับจ้างท านามืออาชีพสามารถปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอน 

ที ่

วิธีการปฏิบัต ิ

❶ ขึ้นน้ า สูบน้ าเข้านา ใช้เวลาในการสูบน้ า 1 วัน ในนาน้ าลึก 
หรือ 2-3 วันในนาแห้งหรือพ้ืนท่ีดอน 

 ปั่น ไถพ้ืนท่ีนาท่ีมีน้ าขังซึ่งมีน้ าน้อยประมาณ 5-10 เซนติเมตร 

❶ หมักดินไว้ 7 วัน หรือหากสามารถหมักต่อได้ให้หมักดินไว้
ประมาณ 7-10 วัน หรือประมาณ 1 อาทิตย์ ซึ่งจะท าให้ข้าว
เรื้อจะตายหรือถ้าหากหมักนานเกินไปการท านาข้าวจะเกิน 
ฤดู การท านาในแต่ละปีควรท านาเพียง 2 ครั้ง ซึ่งจะดีกว่า 
การท านา 3 ครั้ง 

❶ ใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ปั่นหรือตีเทือก คราดพื้นที่นา
ประมาณ 1-2 วัน ถ้าไม่มีรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ให้ท าการ
ปั่นซ้ าหรือย้ าหมักแล้วคราดใหม่ ภายใน 1-2 วัน ซึ่งจะใช้เวลา
ทั้งหมดประมาณ 4-5 วัน เพื่อปรับระดับดินให้ดินเสมอกัน 
เป็นกระบวนการปรับพ้ืนท่ีเพื่อการบริหารจัดการน้ า การท านา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับดินในการเพื่อให้สามารถ
จัดการน้ าเข้าและสามารถเปิดออกได้ เป็นการสะดวกในการ 
การจัดการน้ า และเป็นนวัตกรรมในการปรับพื้นที่ดินเพื่อการ
ลดต้นทุน สามารถท านาแบบประหยัดน้ า และสามารถควบคุม
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ขั้นตอน 

ที ่

วิธีการปฏิบัต ิ

การระบาดของหญ้าดอก (ปล่อยน้ าให้ขังเสมอกัน) 

❶ การชักร่องเพื่อการจัดการพื้นที่และหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ก่อนน าเมล็ดพันธุ์มาหว่านให้น าเมล็ดข้าวแช่น้ าไว้ประมาณ  
20 ช่ัวโมง อาจใช้วิธีการแช่ในคลองข้างนา หรือใช้การแช่น้ าไว้  
1 คืน และน าขึ้นมาพักเก็บไว้ 24 ช่ัวโมง จากนั้นวางทิ้งไว้ 
อีก 1 คืน สามารถน าไปหว่านได้แบบพอดี จะสังเกตได้ว่า 
หากเมล็ดข้าวยิ่งร้อนอัตราการงอกจะดีมาก ส าหรับในช่วง 
ฤดูหนาวสามารถท าได้เพียงการแช่ไว้ 1 คืน และพักเมล็ดไว้
เพียง 1 วัน สามารถน าไปหว่านได้ 

❶ การพ่นสารเคมีเพื่อคลุมเลน การคลุมเลนจะเว้นหลังหว่าน 
ข้าวแล้ว 1 วัน หรือ 1-3 วัน โดยสังเกตจากหน้าแห้งหรือให้
ดินหมาด ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสารเคมี 450 บาทต่อ 4 ไร่ 

❶ หลังหว่านข้าว 7-9 วัน จัดการในการพ่นสารเคมีเพื่อก าจัด
หญ้าหรือวัชพืชพร้อมพ่นสารเคมีเพื่อก าจัดเพลี้ยกับหนอนอีก
ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 900 บาท (750 + 
150 บาท)  

❶ หลังเริ่มท านามาแล้ว 20-30 วัน จึงท าการใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 
ครั้งท่ี 1 ให้ปริมาณประมาณ 60 กิโลกรัมต่อ 4 ไร่ ราคา 780 
บาทต่อกระสอบ 

❶ หลังท านา 55 - 60 วัน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการผสมระหว่าง
สูตร 46-0-0 จ านวน 30 กิโลกรัม กับ สูตร 16-20-0 จ านวน 
30 กิโลกรัม ราคาประมาณ 800-900 บาทต่อกระสอบ ซึ่งจะ
ช่วยในการแตกกอและเร่งต้นของข้าวในระยะนี้ 
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ขั้นตอน 

ท่ี 

วิธีการปฏิบัติ 

❿ หลังใสปุยครั้งท่ี 2 สามารถพนฉีดฮอรโมนบํารุงผสมสารเคมี

กําจัดเพลี๊ยไดทันที ราคาของสารเคมีประมาณ 550 บาท 

(400+150 บาท) สามารถพนไดในพ้ืนท่ี 4 ไร 

⓫ หลังขาวอายุประมาณ 85-90 วัน ซึ่งสังเกตุไดจากขาวจะออก

รวงหมดท้ังพ้ืนท่ีนา ใหทําการใสปุยครั้งท่ี 3 โดยใสปุยสูตร 

21-0-0 (ปุยเค็ม) ราคาประมาณ 540 บาท จํานวน 60 

กิโลกรัมตอ 4 ไร ราคาประมาณ 600 บาท 

⓬ หลังใสปุยครั้งท่ี 3 พนฉีดฮอรโมนบํารุงผสมสารเคมีกําจัด  

เพลี๊ยอีกครั้ง ราคาของสารเคมีประมาณ 550 บาท (400+  

150 บาท) สามารถพนไดในพ้ืนท่ี 4 ไร 

⓭ กอนการเก็บเก่ียวขาวประมาณ 15-20 วัน ใหจัดการนํ้าออก

จากพ้ืนท่ีนา ซึ่งจะเปนการทํานาวันท่ี 105-110 ซึ่งอายุของ

ขาวจะมี 2 แบบ คือ ขาว 120 วัน และขาว 110 วัน 

⓮ อายุของขาวอยูระหวางชวง 105-120 วัน เกษตรกรสามารถ

เก็บเก่ียวไดในชวงน้ีได หรือเก็บเก่ียวในระยะพลับพลึง 

ความช้ืนประมาณรอยละ 20 – 24 
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การปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 

 ข้าวเป็นพืชอาหารหลักของมนุษย์ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของ
คนไทยมีความผูกพันกับข้าวมาช้านาน เพราะเมืองไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม เป็นอู่ข้าวอู่น้้าผลิตอาหารเลี้ยงประชากรทั้งโลก 
โดยเฉพาะข้าวเป็นพืชส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง เพราะข้าวไทยเป็นที่
นิยมของคนทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ข้าวไทยจึงเป็นที่
ต้องการของตลาดโลกแต่มองในมุมกลับ ชาวนาผู้ปลูกข้าวกลับมี
ฐานะที่ยากจนลง ต้นทุนการผลิตสูงกว่ารายรับท้านามีแต่ขาดทุน 
คล้ายกับค้าพูดเปรียบเทียบประชดประชันของชาวนาที่ว่า “ท้านาปี 
มีแต่หนี้กับซัง ท้านาปรัง มีแต่ซังกับหนี้” จากค้าพูดดังกล่าวไม่ว่าจะ
ท้านาปีหรือนาปรังชีวิตของชาวนาก็มีแต่หนี้ ซ้้าร้ายหนักกว่านั้น 
ขายผลผลิตแล้วยังไม่พอใช้หนี้สินที่กู้ยืมมาลงทุน เกษตรกรบางราย
ต้องขายผลผลิตที่เก็บได้ไปทั้งหมด โดยไม่ได้เก็บผลผลิตส่วนหนึ่งไว้
บริโภคเอง ท้าให้ต้องไปซื้อข้าวสารมาเพ่ือบริโภค ลักษณะเช่นนี้
เรียกว่าขายถูกซื้อแพง เพราะตอนที่ขายเป็นข้าวเปลือกนั้นมีราคา
ถูกกว่าซื้อข้าวสารเข้ามาเพ่ือบริโภค 
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 เป็นที่รู้กันทั่วไปในการปลูกข้าวของเกษตรกรคือ  ได้
ผลผลิตต่้าแต่ใช้ต้นทุนในการผลิตสูง เกษตรกรควรกลับมาคิด
วิเคราะห์ว่าเหตุใดการปลูกข้าวของตนจึงมีต้นทุนสูง ท้าแล้วมีแต่
ขาดทุน ปัญหาแรกคือ เมล็ดพันธุ์ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูกในราคา
แพงยิ่งเมล็ดพันธุ์ดีให้ผลผลิตสูงยิ่ งมีราคาแพงสูงตาม ปุ๋ยและ
สารเคมีมีราคาแพง การดูแลรักษาในระหว่างการปลูกมีค่าใช้จ่ายสูง 
ชาวนาบางรายต้องเช่าที่ท้านาซึ่งจะมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะปีใด 
ที่รัฐบาลประกันราคาข้าวหรือรับจ้าน้าข้าวในราคาที่สูง ค่าเช่าที่นา 
ก็สูงตาม บางปีก้าลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเจอภัยธรรมชาติ เช่น 
น้้าท่วมท้าให้ต้นข้าวจมน้้าตาย ปัญหาขาดน้้าในระยะข้าวก้าลัง 
ออกรวงท้าให้เมล็ดข้าวลีบ เกิดโรคและแมลงระบาดอย่างรุนแรง 
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกษตรกรต้องน้ามาคิดวิเคราะห์และหาทาง
แก้ไขเพ่ือท้าให้ต้นทุนการปลูกข้าวลดลง เมื่อขายผลผลิตแล้วท้าให้ 
มีเงินเหลือเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป   

 ปัญหาที่ผ่านมาคือเกษตรกรไม่เคยเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
ไว้เป็นพันธุ์ปลูกของตนเอง เมื่อถึงฤดูปลูกก็จะไปซื้อเมล็ดพันธุ์มา
เพาะกล้า การแก้ปัญหาสิ่งแรกในการปลูกข้าวคือเกษตรกรต้อง 
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ปลูกข้าวพันธุ์ดีให้ผลผลิตสูง ใช้ปุ๋ยน้อย มีความต้านทานโรคและ
แมลง ปลูกเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ เป็นพันธุ์ข้าวปลูกและยังช่วย
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีคุณภาพดีไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ 

  
  
 การที่จะปลูกข้าวเพ่ือเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์และได้ข้าว
คุณภาพที่ดีนั้น มีปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง คือ  
 1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูกข้าวเพ่ือเก็บเป็น 
เมล็ดพันธุ์ เกษตรกรควรพิจารณาว่าเราต้องการเมล็ดพันธุ์ชนิดใด 
ที่จะเก็บไว้ เพราะข้าวแต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน 
ส่วนวิธีการเตรียมเมล็ดพันธุ์เพ่ือให้ได้พันธุ์ข้าวที่ดีไม่แตกต่างกันคือ  
  1.1 เราจะต้องรู้แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ว่าเชื่อถือได้
หรือเปล่า เช่น ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือหน่วยงานศูนย์วิจัย 
ต่างๆ เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดต่างๆ ที่
กรมการข้าวดูแลรับรอง 
  1.2 เมล็ดพันธุ์จะต้องไม่มีพันธุ์ปนหรือสิ่งเจือปน 
เกิน 2% เช่น ดอกหญ้า ข้าวแดง ข้าวดิ่ง ข้าวเด้ง 
  1.3 เมล็ดพันธุ์จะต้องมีอัตราการงอก 80% ขึ้นไป 
จึงจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
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  1.4 การเพาะเมล็ดพันธุ์จะต้องท้าอย่างประณีต คือ
หลังจากข้าวงอกในถาดเพาะแล้ว ควรดูและสังเกตว่ามีพันธุ์ปนที่ไม่
เหมือนข้าวที่เราต้องการหรือไม่ ถ้ามีก็ให้ถอนคัดเอาออกมาทันที 
เพ่ือจะได้ลดพันธุ์ปนที่อยู่ในกอและเป็นวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว
ประหยัดเวลากว่าที่จะไปคัดแยกออกในแปลงปลูก 
  1.5 จ้านวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ จ้านวน 8–10 กิโลกรัม/ไร่ 
 

  

เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ควรได้จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ 
 

  
ถาดแปลงเพาะกล้าเราสามารถเห็นข้าวพันธุ์ปนใบข้าวจะแตกต่างเห็นได้

ชัด เราสามารถก าจัดได้ในระยะกล้า 
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แปลงปลูกทีก่ าจัดพันธุ์ปนตั้งแต่เร่ิมปลูกท าให้ได้พันธุ์ข้าว 

ที่เราต้องการ 100% 

 2. การเตรียมดิน การเตรียมดินเป็นสิ่งส้าคัญ เพราะถ้า
เรามีวิธีการเตรียมดินที่จะปลูกข้าวเพ่ือเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ และลดเวลาในการดูแลรักษา
แปลงในระหว่างที่ข้าวเจริญเติบโต การเตรียมดินจะมีวิธีการที่
แตกต่างไปจากการปลูกข้าวทั่วไป คือ 
  2.1 ต้องมีการจัดการกับวัชพืชที่อยู่บนคันนาโดยรอบ
ด้วยการตัดหรือฉีดพ่นยาฆ่าวัชพืชก่อน 
  2.2 ต้องมีการจัดการซ่อมคันนาให้สามารถเก็บกักน้้า
ได้ดี เพราะการปลูกข้าวเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ์ต้องมีน้้าอยู่ในแปลงปลูก
ตลอดจนถึงเมล็ดแก่จึงปล่อยน้้าออกจากแปลง 
  2.3 ต้องจัดการกับข้าวเรื้อ (เมล็ดข้าวที่ตกค้างอยู่ใน
แปลงนาจากการเก็บเกี่ยวครั้งที่ผ่านมา) และวัชพืชที่อยู่ในแปลงนา 
โดยถ้าในแปลงที่ไม่มีน้้าให้ไถดะและตากแดดให้ข้าวเรื้อและวัชพืช
เหล่านั้นตาย จึงปล่อยน้้าเข้าแปลงแล้วท้าการเทือกต่อไป 
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 ส่วนแปลงนาที่มีน้้าอยู่แล้วให้ปั่นดินล้มต่อซังและใช้
จุลินทรีย์ใส่ลงไปในแปลงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อยสลายของ
ข้าวเรื้อและวัชพืช 
  2.4 การท้าเทือก ควรจะท้าให้พ้ืนที่ในแปลงค่อนข้าง
เรียบหรือเสมอกันเพ่ือที่จะควบคุมน้้าได้สะดวก 

  
ปล่อยน้ าเข้าท่วมแปลงเพ่ือก าจัดข้าวเร้ือและวัชพืช เมื่อเติบโต 

ให้ปล่อยน้ าออกเพ่ือก าจัดออกไป 

 3. วิธีการปลูก สามารถท้าได้ทั้งวิธีการหว่านและการ 
ปักด้า แต่วิธีที่ดีที่สุดและประหยัดคือการปักด้า  
  3.1 ถ้าใช้รถปักด้าข้าว ข้าวที่ปลูกจะเป็นแถว เว้น
ระยะระหว่างต้นและระหว่างแถวเหมาะสม จะช่วยให้สะดวกในการ
ตรวจเก็บพันธุ์ปนและก้าจัดวัชพืชในแปลง 
  3.2 ถ้าใช้คนปักด้าข้าว ก็ควรจะปักด้าให้เป็นแถว
เช่นกัน ระยะห่างของแถวควรเว้นระยะที่ 25-30 เซนติเมตร 
  3.3 การใช้วิธีหว่าน ส่วนมากจะไม่ค่อยใช้กันเพราะ
จะเข้าไปดูแลก้าจัดเรื่องพันธุ์ปนและวัชพืชในแปลงปลูกยากและใช้
เมล็ดพันธุ์มากกว่าการปักด้า 
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การปลูกโดยวิธีปักด าจะสะดวกเมื่อต้นข้าวโต 
สามารถเดินตรวจแปลงได้ 

 4. การให้ปุ๋ยและน้ า ปุ๋ยและน้้าเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่ง
ของการปลูกข้าว โดยเฉพาะน้้าต้องพร้อมเพ่ือใช้ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ 
มีวิธีการให้ปุ๋ยและน้้าในแปลงปลูกในแต่ละระยะดังนี้ 
  4.1 เมื่อเราปักด้าข้าวเรียบร้อยแล้ว เราก็จะทิ้งน้้าให้แห้ง
จากนั้นอีก 2-3 วัน เราจะฉีดยาคุมหน้าเลนและถัดมาอีก 2-3 วัน 
จึงปล่อยน้้าเข้าแปลงปลูก วิธีการปล่อยน้้าเข้าแปลง ให้ปล่อยน้้าเข้า
ทีละน้อยจนถึงระดับความสูงประมาณ 5 เซนติเมตร อีกปัจจัยหนึ่ง
คือแปลงนาจะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้้า เพราะน้้าจะช่วยควบคุมวัชพืช 
ได้ด้วย จากนั้นก็เพ่ิมน้้าได้ตามความเหมาะสม  
  4.2 หลังจากปักด้าข้าวได้ 20 วัน ให้ใส่ปุ๋ย ใส่ประมาณ 
10 กิโลกรัม/ไร่ ถ้าเป็นนาดินเหนียวใช้สูตร 16-20-0 แต่ถ้าเป็นนา
ดินทรายให้ใช้สูตร 16-8-8 หลังจากให้ปุ๋ยแล้วอีกประมาณ 10 วัน 
ให้ฉีดยาป้องกันเชื้อราและแมลงศัตรูข้าวพร้อมกันเลยจะได้ 
ไม่ต้องเสียค่าแรงงานเพ่ิมเมื่อข้าวอายุได้ 60-65 วัน ต้องให้ปุ๋ย 
อีกครั้ง โดยใช้ปุ๋ยสูตรตามชนิดของดินในแปลงปลูกนั้นๆ จ้านวน 
15 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยยูเรียอีก 5 กิโลกรัม/ 1 ไร่ เพ่ือเป็นการ
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กระตุ้นรังไข่จะท้าให้ข้าวดกและคอรวงข้าวแข็งแรง น้้าหนักดี เต่งตึง 
และมีการฉีดฮอร์โมนเพ่ือเป็นการเสริมธาตุอาหารทางใบบ้างก็ได้ 

  
น้ า เป็นปัจจัยส าคัญของการปลกูข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ต้องมีน้ าอย่างเพียงพอ 
 

  
ในระยะข้าวแตกกออย่าให้น้ าในแปลงแห้ง ต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกและ

เติมน้ าเข้าแปลงเสมอ 

 5. การจัดการข้าวพันธุ์ปน การก้าจัดข้าวพันธุ์ปนเป็น 
วิธีที่จะท้าให้เราได้พันธ์ข้าวบริสุทธิ์ มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ 
การจัดการข้าวพันธุ์ปนจึงเป็นสิ่งส้าคัญต้องหมั่นตรวจแปลงเพ่ือ
ก้าจัดข้าวเรื้อ ข้าวปนหรือข้าวกลายพันธุ์ เพราะการเกิดการปะปน
ของเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงเมล็ดเดียวหรือข้าวเรื้อเพียงกอเดียวจะท้าให้
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เมล็ดข้าวที่ผลิตได้ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถน้ามาเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ 
ฉะนั้นการตรวจและการก้าจัดข้าวพันธุ์ปนสามารถท้าได้ตั้งแต่ระยะ
เป็นต้นกล้า การเตรียมดินและหลังการปักด้า ให้ท้า ๓ ครั้งคือ 
  5.1 ครั้งที่ 1 หลังจากปักด้าข้าว ประมาณ 35-40 วัน 
คือระยะข้าวแตกกอ ให้ดูลักษณะของการแตกกอ การชูใบ บางพันธุ์
ใบตั้ง บางพันธุ์ใบตก ความสูง สีของใบและล้าต้น ถ้าพบลักษณะที่
ผิดปกติ ควรลงไปตัดหรือถอนข้าวที่อยู่นอกกอออกทั้งแปลง รวมทั้ง
ข้าวที่มีลักษณะไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่เราปลูกก็ต้องเอาออกด้วย  
  5.2 ครั้งที่ 2 ข้าวอายุได้ 60-65 วัน คือระยะข้าวออก
ดอก เราควรสุ่มตรวจอีกครั้ง โดยให้สุ่มตรวจแปลงๆ ละ 4 จุดๆ ละ 
1 ตารางเมตร ว่ามีพันธุ์ปนหรือเปล่า เราสามารถสังเกตได้ โดยถ้ามี
กอข้าวออกดอกผิดปกติ ผิดเวลากว่าต้นอ่ืนให้ก้าจัดออกเหลือไว้แต่
ต้นข้าวที่ออกดอกพร้อมกัน 
  5.3 ครั้งที่ 3  เมื่อข้าวอายุได้ 90-100 วัน เป็นระยะที่
ข้าวโน้มรวงแล้ว ส่วนใหญ่ข้าวจะสุกสีเหลืองควรลงไปตรวจตัดพันธุ์
ปนอีกครั้ง ถ้าพบต้นข้าวที่มีเมล็ดข้าวผิดปกติให้ตัดออก เราก็จะได้
พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตรงตามพันธุ์ที่เราต้องการ 

  
เดินตรวจเพื่อก าจัดข้าวพันธุ์ปนและวัชพืชในแปลงปลูกตาม

ระยะเวลาอย่างน้อย 3 คร้ังต่อการปลูก 
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แปลงข้าวที่มีการก าจัดพันธุ์ปนและวัชพืช ท าให้เราได ้

พันธุ์ข้าวที่ดีตรงตามคุณภาพ 
 

  
แปลงข้าวที่มีการควบคุมและดูแลอย่างดีจะได้เมลด็พันธุ์ข้าว 

ที่สมบูรณ์มีคุณภาพ 

  
ต้นข้าวสุกแก่พร้อมที่จะเก็บเกีย่ว 
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 6. การเก็บเกี่ยว ก่อนการเก็บเกี่ยวควรตรวจดูข้าวปน 
ในแปลงอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีต้นข้าวบางต้นยังมีลักษณะผิดไป
จากต้นข้าวส่วนใหญ่ เช่นล้าต้นสูงหรือต่้าผิดปกติ เมล็ดผิดปกติ 
ให้เกี่ยวข้าวต้นนั้นออก เมื่อเห็นต้นข้าวสุกแก่เสมอกันดีให้ปฏิบัติ
ดังนี้ 

  6.1 เมื่อเรารู้ก้าหนดที่จะเกี่ยวข้าว ควรปล่อยน้้าออก
จากแปลงก่อนวันเก็บเกี่ยวอย่างน้อยประมาณ 25 วัน เพราะจะท้า
ให้พ้ืนของแปลงนาแห้ง ท้าให้ข้าวมีความชื้นน้อยและเวลารถลง 
ไปเกี่ยวจะท้าให้ข้าวไม่เสียหาย แปลงนาก็จะไม่เป็นหล่มและเป็น
ผลดีในการเตรียมแปลงปลูกครั้งต่อไป 

  6.2 ในกรณีที่แปลงนาของเราอยู่ใกล้กับแปลงนา 
ของคนอ่ืนที่เป็นข้าวคนละสายพันธุ์ให้เกี่ยวบริเวณรอบแปลงของ 
เราก่อนและข้าวที่ได้ไม่ควรน้ามาท้าเป็นเมล็ดพันธุ์ เพราะอาจจะมี
ข้าวจากแปลงข้างเคียงปนเข้ามาในแปลงของเรา 

  6.3 รถเกี่ยวข้าว ที่จะน้ามาเกี่ยวต้องท้าความสะอาด
รถก่อน เพราะรถเกี่ยวข้าวโดยทั่วไปจะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวตกค้างอยู่ 
ถ้าเราไม่ท้าความสะอาดจะท้าให้ข้าวที่ติดมากับรถปะปนกับเมล็ด
พันธุ์ของเรา รวมทั้งรถที่จะขนย้ายเมล็ดพันธุ์ต้องท้าความสะอาด
เช่นเดียวกันเพ่ือป้องกันพันธุ์ปน 
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ในกรณีที่มีแปลงนาของคนอ่ืนปลูกคนละสายพันธุ์กับของเรา 

ให้เกี่ยวรอบแปลงก่อนและเกบ็แยกออกจากกัน 

  
ข้าวที่เกี่ยวจากด้านในแปลง เราสามารถเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ 

ในการปลูกครั้งต่อไป 
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รถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ต้องท าความสะอาด ไม่มีข้าวตกค้างอยู่ในรถ 

ก่อนที่จะน ามาบรรทุกข้าวของเรา 
  
 7. การตากแห้งและจัดเก็บ การตากแห้งและเก็บรักษา
ข้าววิธีการไม่แตกต่างจากการเก็บเพ่ือรอการจ้าหน่าย แต่การเก็บ
รักษาเมล็ดข้าวไว้เป็นพันธุ์ข้าวปลูกในฤดูถัดไป ต้องมีความประณีต 
ในการเก็บรักษามากกว่า สิ่งส้าคัญคือข้าวที่เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ต้อง
ลดความชื้นให้เหลือน้อยกว่า 12–14 % จะช่วยรักษาคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ได้เป็นอย่างดี 

  
 7.1 การตากเมล็ดพันธุ์เพ่ือลดความชื้น ไม่ควรตากลาน
คอนกรีตโดยตรง ควรมีผ้าใบปูพ้ืนไว้ก่อนที่จะน้าเมล็ดพันธุ์ลงตาก 
เพราะจะท้าให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ร้อนจนเกินไป 
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 7.2 ในกรณีที่ใช้รถเกี่ยว ควรตากเพ่ือลดความชื้นภายใน 
24 ชั่วโมง ตากประมาณ 2 แดด 
 7.3 การจัดเก็บ เมื่อลดความชื้นเรียบร้อยแล้ว ควรใช้ 
สีโบกหรือใช้ลมเป่าสิ่งเจือปนออกเสียก่อนแล้วจึงบรรจุถุง เมื่อบรรจุ
ลงถุงแล้วควรติดรหัสหรือชื่อสายพันธุ์ไว้ที่ถุงบรรจุให้เรียบร้อย 
 7.4 สถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ควรท้าความสะอาดก่อน
และจะต้องเป็นที่มิดชิดเพ่ือป้องกันแมลงหนูหรือนกมากัดกิน และ
ควรใช้ไม้รองพ้ืนวางให้สูงกว่าพื้นประมาณ 5 เซนติเมตร 
   
 ที่กล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพ่ือใช้
เองหรือจ้าหน่ายเป็นการเพ่ิมรายได้ในการท้านา ถ้าเก็บไว้ใช้เองก็จะ
เป็นการลดต้นทุนและมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเพราะเราได้เมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีเป็นพันธุ์แท้ ข้าวมีความสมบูรณ์ทุกเมล็ด ปราศจากการ
ท้าลายของแมลงศัตรูข้าวมาปลูกและถ้าเกษตรกรปฏิบัติได้ตาม
ขั้นตอนของการผลิต เกษตรกรก็จะมีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีไว้ปลูกทุกๆ ปี
แน่นอน 
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การท านาแบบลดต้นทุน 
 

ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท้านา
ที่จะต้องประสบกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นปัจจัยการผลิต เช่น 
ค่าปุ๋ยเคมี สารเคมีปราบศัตรูพืช ค่าแรงงาน ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 
รวมทั้งการประกอบอาชีพยังมีความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติ เกิด
ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ฝนตกน้้าท่วม หรือภัยแล้ง
ขาดน้้าในการท้านา ในด้านราคาผลผลิตที่แปรปรวนตลอดเวลา 
ท้าให้รายได้ไม่แน่นอนต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ชาวนาจึงจ้าเป็นที่
จะต้องปรับตัวในการประกอบอาชีพเพ่ือให้สามารถด้ารงชีพอยู่ได้
วิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าว จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร
ที่ท้านาลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกและเป็นวิธีการที่พ่ึงพาตนเอง
อย่างแท้จริง 

การท้านาแบบลดต้นทุนให้ได้ผลอย่างแท้จริงนั้น ปัจจัย
ส้าคัญอยู่ที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการท้านาโดยพ่ึงพาปัจจัย
ภายนอก การจ้างเป็นหลักและใช้ปัจจัยการผลิตสูงเพ่ือให้ได้ผลผลิต
ทีสู่งตามมา เปลี่ยนเป็นการท้านาแบบพ่ึงพาตนเองอย่างฉลาดรอบรู้
และใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในพื้นท่ีอย่างเหมาะสม ซ่ึงเทคนิคการท้า
นาแบบลดต้นทุนมีดังต่อไปนี้ 
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การเตรียมดิน 
โดยการน้าน้้าเข้าในแปลงนา เพ่ือหมักฟางข้าวให้เน่าเปื่อย

เพ่ือเป็นการปรับปรุงดิน เพราะฟางข้าวในนาจะมีน้้าหนักประมาณ 
1 ตันต่อไร จากนั้นจึงใช้รถแทรกเตอร์ปั่นดินเพ่ือสับตอซังแล้วหมัก
ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน จึงท้าเทือกเพ่ือเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์ 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
เราต้องควรจะรู้แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ต้องเป็นเมล็ด 

ที่ดีมีคุณภาพและเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น เมล็ดพันธุ์จากศูนย์
เมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว หรือจากบริษัทเอกชนที่มีมาตรฐาน 
พันธุ์ข้าวเพื่อการประหยัดเมล็ดพันธุ์ 

- การหว่านแบบน้้าตม ให้ใช้เมล็ดพันธ์ข้าว 15-20 กก./ไร่ 
- การปักด้า โดยใช้รถในการปักด้าใช้ 10 กก,/ไร่ 
- การท้านาโยน จะใช้เมล็ดพันธุ์ 5-6 กก./ไร่ 

การใช้ปุ๋ยเคมีให้เกิดประสิทธิภาพ 
กา รลดต้ นทุ น ก า รผลิ ต โ ดยกา ร ใ ช้ ปุ๋ ย เ ค มี ใ ห้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพ ควรใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยการน้าดินใน
แปลงนาข้าวมาวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหารในดินก่อน ว่ามีธาตุอาหาร
ที่พืชต้องการอยู่มากน้อยเพียงใดและวิเคราะห์ว่าหากปลูกข้าว
จะต้องใส่ปุ๋ยอะไรเพ่ิมเติมอีกจ้านวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับความ
ต้องการของข้าว ซึ่งจะต้องทราบในเรื่องความถูกต้องเกี่ยวกับการ 
ใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งความถูกต้องจะประกอบด้วย 4 ประการคือ 
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 ถูกสูตร คือจะต้องทราบพ้ืนดินในแปลงว่าเป็นดินประเภท
ใด ซึ่งหากเป็นดินเหนียวควรใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 และหากเป็นดิน
ทราย หรือดินร่วนปนทราย ควรใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 

ถูกเวลา  คือจะต้องใส่ปุ๋ยตรงตามเวลาที่ พืชต้องการ 
ถูกปริมาณ คือการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะในปริมาณความ
ต้องการของต้นข้าว 

การใส่ปุ๋ยครั้งแรก เมื่ออายุของต้นข้าวได้ 20 วันไปแล้ว 
เพราะในช่วง 20 วันแรกต้นข้าวจะกินแป้งในเมล็ด เพ่ือสร้างราก
และหลังจาก 20 วันแล้ว รากของข้าวจะเปิดปากเพ่ือกินธาตุอาหาร 
ในดิน จึงควรให้ปุ๋ยในช่วงดังกล่าว โดยใช้สูตรปุ๋ยให้ตรงกับชนิดของ
ดิน ปริมาณการใช้ 8-10 กก./ไร่ และที่ส้าคัญการใส่ปุ๋ยครั้งแรกไม่
ควรใส่ปุ๋ยยูเรียจะท้าให้ต้นข้าวเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อน ท้าให้หนอน
เข้าท้าลายต้นอ่อนของข้าว และแมลงมากัดท้าลายต้องฉีดยา 
ฆ่าแมลง และเพ่ิมต้นทุนในการผลิต 

การใส่ปุ๋ยในครั้งที่ 2 ควรใส่เมื่อข้าวอายุได้ประมาณ 45- 
50 วัน โดยใช้สูตรปุ๋ยให้ตรงกับชนิดของดิน ปริมาณการใช้ 15- 
20 กก./ไร่ และให้เพ่ิมปุ๋ยยูเรีย สูตร 21-0-0 หรือ 30-0-0 ปริมาณ
การใช้ 5-10 กก./ไร่ การใช้ปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความ
เขียวสมบูรณ์ของต้นข้าว  การให้ปุ๋ยยูเรียในช่วงนี้เพ่ือช่วยให้ต้นข้าว
สร้างรังไข่จะท้าให้ข้าวมีรวงใหญ่และดก  
 ถูกวิธี คือก่อนใส่ปุ๋ยควรปล่อยน้้าในนาให้เหลือน้อย เพ่ือให้
ต้นข้าวได้กินปุ๋ยอย่างเต็มท่ี หลังจากนั้นประมาณ 7-10 วัน จึงน้าน้้า
เข้าแปลงนา การใส่ปุ๋ยในระยะที่ 2 ควรปล่อยให้น้้าแห้งหรือที่
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เรียกว่าวิธีแกล้งข้าว จึงใส่ปุ๋ยลงในแปลง หลังจากนั้นจึงเอาน้้าเข้า
แปลง 
 
การดูแลน้ า   
 การให้น้้าในปริมาณท่ีพอเหมาะ คือระดับน้้าควรอยู่ที่ระดับ 
10 เซนติเมตร หลังจากข้าวอายุได้ 45 วัน ควรให้น้้าแบบเปียกสลับ
แห้ง  และก่อนถึงก้าหนดการเก็บเกี่ยวประมาณ 25 วัน ควรจะทิ้ง
ให้น้้าในแปลงนาหมดเพ่ือให้ช่วงการเก็บเก่ียวไม่เกิดความเสียหาย 
 
การเก็บเกี่ยว  

การเก็บเกี่ยวข้าวที่ระยะแก่เหลืองพลับพลึง จะได้ข้าวที่มี
น้้าหนักดี และเวลาที่เก็บเกี่ยวเมล็ดจะร่วงเสียหายน้อย 

 
การใช้สารเคมี  

เราควรใช้สารเคมีต่างๆ ตามอาการของข้าวในแปลง ถ้า
ข้าวไม่มีโรคระบาด หรือแมลงเข้าท้าลายก็ไม่ควรฉีดพ่นยา และควร
ฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อราในระยะที่ข้าวโน้มรวง เพ่ือป้องกันโรครา 
ในข้าว จะท้าให้เมล็ดข้าวไม่ด่างและเมล็ดไม่ลีบ ท้าให้ได้ปริมาณข้าว
ต่อไร่สูง 
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การปลูกถั่วเขียวหลังฤดูท านา 

ถั่วเขียวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอายุสั้น ปลูกง่าย ปลูกได้ปีละ
หลายครั้งสามารถเติบโตได้ดีในเขตร้อน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
ผู้ปลูกได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ปลูกเป็นพืชเสริมรายได้ให้แก่
เกษตรกรโดยปลูกหลังการท้านาหรือทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง 
ตามนโยบายของรัฐบาลที่จ้าเป็นต้องลดพ้ืนที่การปลูกข้าวในช่วงฤดู
แล้ง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพ้ืนที่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ภายใต้ข้อจ้ากัดในการบริหารจัดการน้้าในการท้านา เพราะถั่วเขียว
ใช้น้้าเพียงร้อยละ 30 ของการปลูกข้าวในพ้ืนที่เท่ากัน ถั่วเขียวที่
ปลูกส่วนใหญ่คือถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวขึ้นได้ในดินทุกชนิด แต่
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนทราย ระบายน้้าดี มีธาตุอาหารพอสมควร 
เกษตรกรสามารถปลูกถั่วเขียวได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนา
ปีเรียกว่าการปลูกถั่วเขียวหลังนาประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์  

ปัจจุบันพื้นที่โครงการโมเดลข้าวก้าแพงแสนท้านาข้าวสลับ
กับการการปลูกถั่วเขียวถั่วพันธุ์ก้าแพงแสน 2 หลังฤดูท้านา ซึ่ง
สามารถผลิตได้ก้าไรสุทธิประมาณ 3,000 บาทต่อไร่ ราคาขาย
กิโลกรัมละ30 บาท ใช้เวลาในการผลิตเพียง 70 วัน ต้นทุนการผลิต 
มีเพียงค่าเมล็ดพันธุ์ 5 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าเตรียมดินและอ่ืน ๆ อีก
เพียงเล็กน้อย ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม แนวทางในการท้า พัฒนาความรู้ ให้ เกษตรกรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ การท้าแปลงพันธุ์และจัดเป็นศูนย์
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เรียนรู้ส้าหรับเกษตรกร เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมพันธุ์ถั่วเขียว
ให้กับเกษตรกรและเชื่อมโยงด้านการตลาด เช่น บริษัทท้าวุ้นเส้น
เต้าซ่วน แป้งและถั่วงอก และพัฒนาสู่การแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ 
ในรูปแบบน้้าถั่วเขียวพร้อมดื่ม  

ขั้นตอนในการปลูกถั่วเขียว 
การปลูกถ่ัวเขียวหลังนาเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวในนา แล้วไถกลบ

ตอซังเกษตรกรควรไถดะ ๑ ครั้ง แล้วพรวนให้ดินก้อนเล็กลงโดยไม่
ต้องปล่อยน้้าลงไปในนาเพราะหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวใหม่ๆ ดินมี
ความชื้นก้าลังดีเหมาะต่อการปลูกถั่วเขียวเมื่อพรวนแล้วให้หว่าน
เมล็ดแล้วตามด้วยไถคราดกลบทันทีเพ่ือสงวนความชื้นในดินไว้หรือ
หลังจากพรวนดินแล้วเกษตรกรใช้เครื่องปลูกพ่วงรถแทรคเตอร์ปลูก
หรือเรียกว่าเครื่องหยอดเมล็ด โดยไม่ต้องแช่เมล็ดและไม่ต้องคราด
กลบก็ได้ ถั่วเขียวจะงอกได้ดีในดินที่มีความชื้นแต่ไม่มีน้้าขัง แต่ถ้า
พ้ืนที่ลุ่มมากจนน้้าขังหรือพ้ืนที่ปลูกมีน้้าชลประทาน หลังพรวนดิน
ควรยกแปลงให้มีขนาดความกว้าง 2-2.5 เมตร คั่นด้วยร่องคูระบาย
น้้าแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนแปลงจะให้น้้าได้ง่ายท้าให้ต้นถั่วเขียว
งอกสม่้าเสมอและให้ผลผลิตสูง อย่างไรก็ตามการปลูกแบบหว่าน 
มีข้อเสียคือต้นถั่วเขียวมักงอกไม่สม่้าเสมอ การก้าจัดศัตรูพืชและ
การดูแลรักษาแปลงปลูกท้าได้ยากส่วนการปลูกโดยใช้เครื่องหยอด
เมล็ด แม้ว่าจะได้ต้นที่ขึ้นเป็นแถวเป็นแนว แต่มักมีปัญหาการงอก 
ไม่สม่้าเสมอถ้าการเตรียมดินไม่ดีพอ 
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 แสดงการปลูกถั่วเขียวโดยใช้เคร่ืองหยอดเมล็ด  
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ถั่วเขียวที่ด้วยเครื่องหยอดเมล็ดขึ้นเป็นแถวง่ายต่อการดูแลรักษา 

  
การปลูกถั่วเขียวในพ้ืนที่ที่ไม่เคยปลูกมาก่อน เกษตรกร 

ควรคลุกเชื้อไรโซเบียมกับเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก เพราะเชื้อไรโซเบียม
จะอาศัยอยู่ในปมรากถั่วช่วยตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศท้าให้ 
ถั่วเขียวเจริญเติบโตได้ดี และเป็นการเพ่ิมผลผลิตเมล็ดอีกวิธีหนึ่ง 
ถ้าถ่ัวเขียวติดปมรากดีก็ไม่ต้องคลุกเชื้อไรโซเบียมในปีต่อๆ ไปอีกทั้ง
ธาตุไนโตรเจนในปมรากถั่วยังช่วยเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
อีกด้วย 
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การเก็บเกี่ยวถั่วเขียว  ถั่วเขียวจะเริ่มแก่ เมื่ออายุได้
ประมาณ 50 วัน และจะเริ่มเก็บเก่ียวฝักได้เมื่ออายุประมาณ 60-65 
วัน การเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 จะท้าหลังจากการเก็บเกี่ยวครั้งแรก
ประมาณ 10-15 วัน ถ้าเกษตรกรต้องการเก็บเกี่ยวครั้งเดียว ก็อาจ
เก็บเกี่ยวได้ที่อายุ 65-75 วัน แล้วแต่พันธุ์ที่ใช้การเก็บเกี่ยวฝัก 
ถั่วเขียวสามารถท้าได้ 2 วิธี คือ (1) การใช้มือเก็บ ซึ่งเมล็ดที่เก็บ
เกี่ยวด้วยวิธีนี้เหมาะส้าหรับน้าไปใช้เพาะถั่วงอกหรือท้าเป็นเมล็ด
พันธุ์ และ  (2) การใช้เครื่องเก็บเกี่ยว วิธีนี้มีเมล็ดและฝักที่เสียหาย
มากกว่าการใช้มือเก็บแต่มีค่าเก็บเกี่ยวต่้ากว่าเมื่อเก็บเกี่ยวฝัก 
ถั่วเขียวเสร็จแล้วให้น้ามาผึ่งแดดให้แห้งสนิทเพ่ือจะได้ท้าการนวด
ต่อไป 
 การนวดถั่วเขียว ถ้าเกษตรกรเก็บเกี่ยวเฉพาะฝักแก่ให้น้า
ฝักถั่วเขียวใส่ถุงผ้าแล้วหาไม้ทุบหรือจะนวดด้วยวิธีใช้รถแทรกเตอร์
หรือรถยนต์ย่้าก็ได้โดยใช้กระสอบป่านรองพ้ืนไว้ แล้วนวดฝักถั่วครั้ง
ละมาก ๆ โดยต้องปล่อยลมยางออกบ้างให้ยางอ่อนเพ่ือป้องกัน
เมล็ดถั่วเขียวแตกเสียหายและต้องคอยเกลี่ยกลับฝักถั่วอยู่เสมอ ๆ 
เมื่อนวดเสร็จแล้วจึงน้ามาฝัดโดยใช้กระด้งหรือเครื่องสีฝัด เมื่อฝัด
เสร็จให้น้าเมล็ดถั่วเขียวมาคัดเอาเศษวัสดุที่เจือปนอยู่ออก เพ่ือให้ดู
สะอาดขึ้นท้าให้ขายได้ราคา 
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การเก็บเกี่ยวด้วยรถเปลือกถั่วเขียวจะถูกกะเทาะออกจากเคร่ือง 
เก็บเกี่ยวด้วยรถ แล้วน ามาบรรจุกระสอบเพื่อน าไปตากแดดต่อไป 
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การปลูกผักปลอดภัย/ไม้ผลบนคันนา 

 
 

 

 

    

 

 

 
  

การปลูกผักมีความจ้า เป ็นในการปร ับ สภาพดินที ่มี
ความเหมาะสมต่อการปลูกผักซึ่งจะ ต้องมีสภาพดินที่ร่วนซุย โดยมี
องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน ในสัดส่วนที่เหมาะสม ได้แก่ ต้องมีอนินทรีย
วัตถุร้อยละ 45 อินทรียวัตถุ ร้อยละ 5 น้้าร้อยละ 25 และอากาศ
ร้อยละ 25 

 ดิน  ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ส้าคัญในการปลูกพืชภาควิชา
ปฐพีวิทยาคณะเกษตรก้าแพงแสน ได้สรุปว่าสภาพดินที่ถูกท้าลายที่
เรียกว่าดินเสียหรือดินเป็นพิษเกิดข้ึนได้ 2 ประการ คือ (1) ดินที่เสีย 
โดยก้าเนิด เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว (2) ดินที่เสียเพราะการกระท้า
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ของมนุษย์ เช่น ดินที่ปนเปื้อนจากอินทรียสาร สารก้าจัดศัตรูพืช
รวมถึงดินเค็มและดินเปรี้ยวที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ ดังนั้น
การปรับปรุงดินจึงมีความส้าคัญโดยการใช้ปูนขาว ปุ๋ยหมัก หรือ 
ปุ๋ยคอก คลุกเคล้ากับดิน  จะสามารถปรับปรุงโครงสร้างดินและ
บรรเทาระดับมลพิษของสารเคมีลงได้ในระดับหนึ่ง   

 1. การเพาะเมล็ดและการเตรียมกล้า ในปัจจุบันมีการ
ผลิตพันธุ์พืชที่ดีออกมาใช้ ซึ่งเมล็ดมีราคาแพงมากแต่มีคุณภาพดี 
การปลูกจึงนิยมใช้วิธีการเพาะกล้าก่อนแล้วจึงท้าการย้ายกล้าที่
แข็งแรงน้าไปปลูกในแปลงปลูกอีกทีซ่ึงวิธีนี้ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์
และยังได้ต้นพืชที่แข็งแรงสม่้าเสมอกัน 
 2. การดูแลรักษาแปลงผัก การปลูกผักสิ่งที่ส้าคัญและ 
ต้องเอาใจใส่มากคือการดูแลแปลงผัก ได้แก่ การให้น้้า การให้ปุ๋ย 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การให้น้้า ผักเป็นพืช
อวบน้้าจึงต้องการน้้ามากถ้าขาดน้้าผักจะเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะวันที่มีอากาศร้อนและลมแรงผักจะคายน้้าออกมามากท้า
ให้ผักชะงักการเจริญเติบโต  ถ้าผักได้น้้าไม่เพียงพอผลผลิตจะลดลง
อย่างมาก การให้น้้าจะเพ่ิมปริมาณการให้น้้าตามอายุของผัก 
โดยการให้น้้าจะให้แบบฉีดพ่นฝอยหรือแบบปล่อยลงในแปลงก็ได้ 
ตามลักษณะของรูปแปลง 
 การให้ปุ๋ย สามารถให้ปุ๋ยได้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอนินทรีย์  ได้แก่  ปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ 
ปุ๋ยอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่ผักต้องการครบถ้วนและมีปริมาณค่อนข้าง 
มากแต่มีการปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาช้า ดังนั้นควรให้ปุ๋ยเคมี
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ควบคู่ไปด้วย เพราะปุ๋ยเคมีปลดปล่อยธาตุอาหารเร็วทันต่อความ
ต้องการของผัก 
 การเก็บเกี ่ยว การเก็บเกี ่ยวผักกินใบมักจะดูจากอายุ
นับตั้งแต่ปลูก ส่วนผักกินผลนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของผักสามารถดูได้ที่
สีผลขนาดหรือการสุกงอม 
 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ผักเป็นพืชที่อวบน้้าจึงบอบ
บางไม่ทนทานต่อแรงกระแทกการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยวควรกระท้าอย่างระมัดระวังรวดเร็วมีขั้นตอนที่น้อยที่สุด 
จึงจะช่วยลดความเสียหายลงได้ 
 
ปัจจัยหลักของการปลูกพืชผัก 
 1. ดินหรือส่วนผสมของดิน (ดิน+ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก+กาบ
มะพร้าวสับ) ต้องเป็นดินร่วน ระบายน้้าดี มีอินทรียวัตถุสูง มีความ
เป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 5.8-6.8 

2. แร่ธาตุอาหาร ที่พืชต้องการ ประกอบด้วย 
  1) ธาตุอาหารหลัก เป็นกลุ่มที่พืชต้องการมาก  ได้แก่ 
คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซียม ก้ามะถัน  
  2) ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม เป็นกลุ่มที่พืช
ต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส โบรอน สังกะสี 
ทองแดง โมลิบดินัม และคลอรีน 
 แร่ธาตุต่างๆปกติมีอยู่ในดินอยู่แล้ว แต่อาจไม่เพียงพอหาก
มีการปลูกและเก็บเกี่ยวอย่างเดียวโดยไม่มีการเพ่ิมเติมลงไปในดิน 
แร่ธาตุหลักเหล่านี้เราเรียกว่า ปุย๋ หาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไป 
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มีสูตรต่างๆ เช่น 46-0-0, 21-0-0, 15-7-7, 15-15-15, 12-24-12 
และ13-13-21 เป็นต้น ส้าหรับธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม 
เป็นลักษณะปุ๋ยเกร็ดผสมน้้าหรือเป็นน้้า เช่น ปุ๋ยเกร็ดสูตร 15-30-
15, 20-20-20 และ 21-21-21 เป็นต้น 
 
หลักง่ายๆ ของการใส่ปุ๋ย 

 1) ใช้สูตรปุ๋ยให้ตรงกับระยะการเจริญเติบโต เช่น 
ต้องการเร่งต้นและใบ ใช้ปุ๋ยสูตร 15-7-7 ต้องการเร่งรากและดอก 
ใช้ปุ๋ยสูตร 12-24 -12 ต้องการเร่ งคุณภาพของผลผลิต เช่น 
ความกรอบ ความหวาน ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 เป็นต้น 

 2) ใส่ปุ๋ยบริเวณรากหาอาหารของพืช ได้แก่ บริเวณ
ชายทรงพุ่ม 

 3) วิธีการใส่ที่เหมาะสม ได้แก่ การขุดหลุมใส่ปุ๋ยและ 
ฝังกลบ 

 4) ปริมาณการใส่ต้องเหมาะสม หลักการคือให้ใส่น้อยๆ
แต่บ่อยครั้ง 

 5) ต้องให้น้้ าตามทุกครั้งที่ ให้ปุ๋ย เพราะน้้าเป็นตัว
ละลายปุ๋ย พืชจึงใช้ประโยชน์ได้ 

 6) การให้ปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม 
ควรให้ในรูปฉีดพ่นในช่วงเช้า เดือนละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 
 3. น้ าและอากาศ น้้าที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชควรเป็น
น้้าผิวดิน (น้้าธรรมชาติ) แต่ถ้าเป็นน้้าประปาควรทิ้งให้คลอรีน
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ตกตะกอนก่อนค่อยน้าไปรดพืชผัก (คลอรีนมากมีผลท้าให้ดินเป็น
กรด) การให้น้้าควรให้ช่วงเช้า 
 4. แสงแดด เป็นปัจจัยส้าคัญและจ้าเป็นต่อการสังเคราะห์
แสงหรือสร้างอาหารของพืชการปลูกผักต้องมีแสงแดดส่องถึงในช่วง
เช้าถึงเที่ยง 
 5. ศัตรูพืช  เป็นปัจจัยส้าคัญอีกอย่างหนึ่ งที่ส่ งผลต่อ
ผลผลิต ประกอบด้วยโรคและแมลงศัตรูพืช ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค 
ได้แก่ สภาพแวดล้อม ดินและความชื้นในดินและในอากาศ อากาศ
ร้อนชื้น มีโอกาสเกิดโรคสูง ส้าหรับแมลงศัตรูพืช หากหมั่นตรวจ
แปลงบ่อยๆ หากพบไข่แมลงให้เก็บท้าลายทิ้ง 
 6. การตัดแต่ง ควรตัดแต่งกิ่งแขนงและใบล่างออก เพ่ือท้า
ให้ทรงพุ่มโปร่งอากาศถ่ายเทไม่เป็นที่อาศัยของแมลง 
  

      

การตัดแต่งทรงพุ่มมะเขือ 
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 7. การปักค้าง เพ่ือช่วยพยุงล้าต้น ผลผลิตไม่ติดดิน ผล
สวย สะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่บนดิน 

     

การปักค้างเพื่อช่วยพยุงล าต้น 

  
การปลูกผักสวนครัวกินเองดีอย่างไร 
 1. ได้รับประทานผักที่สด สะอาด และปลอดภัยจาก
สารเคมี 
 2. ไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายจากสารเคมีตกค้าง 
 3. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4. ได้ออกก้าลังกายบ้าง ท้าให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง 
 5. ปลูกฝักความรัก ความสามัคคีในครอบครัว 

 การเพาะกล้าผัก เป็นวิธีการท้าให้เมล็ดงอกและได้ต้นกล้า
ที่สมบูรณ์แข็งแรงก่อนการย้ายปลูก ปัจจัยที่ท้าให้เมล็ดงอกคือ 
ความชื้น อากาศหรือก๊าซออกซิเจน อุณหภูมิที่เหมาะสม 
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 ขั้นตอนการเพาะกล้า 
 1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี หาซื้อจากแหล่งที่
เชื่อถือได้ ความงอกสูง ลักษณะตรงตามพันธุ์ 

 

                 
 
 
 

              
 

 

 

มะเขือเทศ ถั่วงู 

กะเพรา พริก พริก 
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 2. เตรียมถาดเพาะและวัสดุส าหรับเพาะกล้า  
 

 

ถาดเพาะกล้าขนาดต่าง ๆ 

วัสดุเพาะ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 - พีทมอส วัสดุเพาะส้าเร็จ น้าไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องผสมปุ่ย 
 

             
 

พีทมอสส าเร็จรูป 
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  - วัสดุเพาะกล้าที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ขุยมะพร้าว 
ปุ๋ยคอกหมัก ปุ๋ยหมัก ถ่านแกลบ กากตะกอนมูลสุกร ก้อนเห็ดเก่า 
เป็นต้น น้ามาผสมกันในอัตราส่วนที่พอเหมาะ เช่น ขุยมะพร้าว 
1 ส่วน กากตะกอนมูลสุกร 1 ส่วน หรืออาจใช้ ขุยมะพร้าว 1 ส่วน 
ถ่านแกลบ 1 ส่วน ปุ๋ยคอกหมัก 1 ส่วน น้ามาผสมคลุกเคล้าให้เข้า
กันโดยในขณะผสมนั้นควรรดน้้าให้วัสดุชื้นและสามารถพอจับตัวกัน
ได้ แต่ไม่ควรรดน้้าจนแฉะเพราะจะท้าให้วัสดุจับตัวกันเป็นก้อน 

     
 

วัสดุเพาะกล้าที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. อุ้มน้้าและในขณะเดียวกันต้องระบายน้้าได้ดีด้วย 
 2. มีความพรุน ไม่จับตัวกันแน่น และระบายอากาศได้ดี 
 3. ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 6-7 
 4. มีธาตุอาหารเพยีงพอกับการเจริญเติบโตของต้นกล้า 
 5. ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืช 
 6. ราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น 

ปุ๋ยหมัก ขุยมะพร้าว ถ่านแกลบ 
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วิธีการเพาะกล้า 
ผสมวัสดุเพาะกล้าให้เข้ากัน กรอกใส่ถาดเพาะ เจาะหลุม

ลึกประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร หยอดเมล็ดพันธุ์ 1-2 เมล็ดต่อหลุม 
แกลบด้วยวัสดุเพาะกล้าบาง ๆ คลุมถาดเพาะกล้าด้วยฟางแห้งเพ่ือ
รักษาความชื้นวัสดุเพาะไม่ให้แห้งเร็วเกินไป และน้าภาชนะเพาะ
กล้าไปไว้ในที่ร่มร้าไร  

          
 
    

          
 

 

กรอกวัสดุ เจาะหลุมหยอดเมล็ด 

กลบเมล็ด
บางๆ 

คลุมฟาง 
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การดูแลรักษา 
รดน้้าวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่อเมล็ดเริ่มงอกให้เอาวัสดุ

คลุมออก และวางภาชนะเพาะกล้าให้ได้รับแสงสว่างมากขึ้น (ต้น
กล้าควรได้รับแสงมากขึ้นตามอายุ อย่างน้อยต้องรับแสง ½ วัน ถ้า
แสงน้อยเกินไปต้นกล้าจะยืดและไม่แข็งแรงและตายง่ายหลังย้าย
กล้าปลูก) หรือถ้าแสงแดดจัดควรวางต้นกล้าภายใต้วัสดุพรางแสง
เพ่ือให้ต้นกล้าได้รับแสงพอเหมาะ เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 1-2 ใบ เริ่ม
ให้ปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 ละลายน้้า 50 กรัม/น้้า 20 
ลิตร รดทุก 4-5 วัน ควรให้ต้นกล้าได้รับแสงมากขึ้นตามอายุ และ
ลดปริมาณน้้าที่ให้ลง เพื่อให้ต้นกล้ามีความแข็งแรงและทนต่อสภาพ 
แวดล้อมมากขึ้น เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 3-5 ใบ หรือประมาณ 20-30 
วันหลังหยอดเมล็ด ขึ้นอยู่กบัชนิดพืช สามารถย้ายกล้าลงแปลงปลูก
หรือกระถางได้ ลักษณะต้นกล้าที่ดีควรมีล้าต้นหนา แข็ง ไม่ยืด ใบ
ใหญ่แข็งแรง ใบเลี้ยงไม่เหลือง มีรากมากและแพร่กระจายทั่วก้อน
วัสดุเพาะ 

 

 
 



54 
 

        
 
 

        
 

 
การเตรียมดินและการปลูก 

ในแปลงปลูก ไถตากดินประมาณ 7 วัน ใส่ปุ๋ยหมักหรือ 
ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายแล้ว พรวนย่อยดิน ยกร่องปลูก แต่งร่องปลูก 
คลุมพลาสติก เจาะหลุมปลูก ย้ายปลูกและให้น้้า 

กล้างอก เปิดฟาง ถอนแยก 

ให้ปุ๋ยอาหารเสริม ต้นกล้าพร้อมย้าย 
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ในภาชนะ 
  วัสดุปลูก ประกอบด้วย ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน 
ขุย/กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน กรอกใส่ในภาชนะ
ปลูก 

ไถ พรวยย่อยดิน ยกร่อง 

คลุมพลาสติก ย้ายกล้า ให้น้ า 
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ดินร่วน ปุ๋ยหมัก ขุยมะพร้าว 

ผสมกรอกใส่กระถาง ย้ายกล้า 
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การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร 

 

 

 

  

 
 
การท าก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติกและการเปิดดอกเห็ด 
 ประเทศไทยได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาการเพาะเห็ด
มานานถึง 52 ปี ซึ่งถ้าเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเพาะเห็ด
ระหว่างประเทศต่างๆ ในเอเชียด้วยกันแล้ว ประเทศไทยเราจะเป็น
รองเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่เกษตรกร 
ใช้อยู่นั้น เป็นเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานที่เรียนรู้และยอมรับได้ง่าย 
เหมาะแก่การถ่ายทอดและน้าไปใช้ ซึ่งมักจะมีข้อจ้ากัดที่ผลผลิตจะ 
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพดินฟ้าอากาศทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
จากข้อจ้ากัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงมีผู้ที่คิดค้นเทคนิคต่างๆ ที่ทันสมัย
และสะดวกต่อการเพาะเห็ดขึ้นมาเรื่อยๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค หนึ่งในวิธีนั้นก็คือ การเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติก ซึ่งได้ดัดแปลง ประยุกต์ และเลียนแบบธรรมชาติ ความ
เป็นอยู่ของเห็ดวิธีนี้สามารถเพาะเห็ดได้หลายชนิด เช่น เห็ดนางรม 
เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือ เห็ดโคนญี่ปุ่น เป็นต้น 
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 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก มีขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น
จนได้ดอกเห็ดมาบริโภค 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การแยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ 
 ขั้นตอนที่ 2 การท้าหัวเชื้อเมล็ดธัญพืช 
 ขั้นตอนที่ 3 การท้าก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก 
 ขั้นตอนสุดท้าย การเปิดดอกเห็ดและการเก็บดอกเห็ด 

 ส้าหรับผู้สนใจท่านสามารถปฏิบัติในทุกขั้นตอนการผลิตได้
ด้วยตัวท่านเอง แต่ช่วงแรกคงต้องใช้ทุนที่สูงพอควร เพราะใน
ขั้นตอนที่ 1 การแยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ และขั้นตอนที่ 2 การท้าหัวเชื้อ
เมล็ดธัญพืช จะต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาสูง ต้องมีเทคนิคและอาศัย
ความช้านาญในการผลิตบ้างพอควรจึงจะดี แต่ส้าหรับท่านที่สนใจ
คิดจะเริ่มท้าธุรกิจการผลิตเห็ดเพ่ือจ้าหน่าย ขอแนะน้าให้ท่านเริ่ม
ผลิตในขั้นตอนที่ 3 คือ ท้าก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติกเอง แล้วซื้อหัว
เชื้อเมล็ดธัญพืชที่หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก มาถ่ายเชื้อใส่ก้อนเชื้อ
เห็ด บ่มเชื้อ และมีโรงเรือนเปิดดอก หรืออาจจะเป็นตัวแทน
จ้าหน่ายก้อนเชื้อเห็ดที่ถ่ายเชื้อแล้วก็ได้ หรือท่านจะเริ่มในขั้นตอนที่ 
4 เลยก็ได้ โดยท่านมีโรงเรือนเปิดดอกอยู่แล้ว ท่านก็ซื้อก้อนเชื้อเห็ด
ที่ถ่ายเชื้อแล้ว มาเปิดดอกแล้วเก็บดอกจ้าหน่ายก็ได้  ประเทศเรา 
มีสภาพเหมาะสมและเอ้ืออ้านวยต่อการเพาะเห็ดอย่างมาเนื่องจาก 
มีวัสดุเหลือใช้และมีผลพลอยได้จากการผลิตทางการเกษตรจ้านวน
มากทั้งที่ได้จากพืชและสัตว์ รวมไปถึงวัชพืชบางชนิดที่มีอยู่ทั่วไปใน
ประเทศไทย เช่น ผักตบชวา หญ้าคา ต้นไมยราบ เป็นต้น ส่วนวัสดุ
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เหลือใช้และผลพลอยได้จากการเกษตรที่สามารถน้ามาใช้ในการ
เพาะเห็ดได้ เช่น ฟางข้าว ต้นกล้วย ใบกล้วย ชานอ้อย ต้นข้าวโพด 
ซังข้าวโพด เปลือกถ่ัวเขียว กากน้้าตาล ปุ๋ยหมัก มูลไก่ มูลเป็ดมูลม้า 
มูลโค และขี้เลื่อยยางพารา เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้สามารถน้าไป
ดัดแปลงและปรับปรุงใช้ในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ได้ตามความ
เหมาะสม 

ขั้นตอนการท าก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก 

 การเตรียมวัสดุเพาะเห็ดเพื่อท้าก้อนเชื้อเห็ด คือ การน้าเอา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาบรรจุลงในถุงพลาสติกทนความร้อน 
ซึ่งวัสดุดังกล่าวส่วนใหญ่จะใช้ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน ส้าหรับสูตรอาหาร
ที่ใช้ในการเพาะเห็ดมีมากมายหลายสูตร ขอแนะน้าสูตรที่ใช้เพาะ
เห็ดที่เป็นสูตรกลางๆ สามารถเพาะเห็ดได้หลายชนิด ดังนี้ 

 ขี้เลื่อยแห้ง              100  กิโลกรัม 
 ร้าละเอียด 5  กิโลกรัม 
 ปูนขาว 1  กิโลกรัม 
 ยิบซั่ม 2  กิโลกรัม 
 ดีเกลือ 0.2  กิโลกรัม 

หมายเหตุ 
1. สูตรอาหารนี้ท่านสามารถน้าไปปรับแต่งได้ตามชนิดและ

ลักษณะของเห็ด 
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2. ปูนขาวมีแคลเซียมสูงช่วยให้เห็ดแข็งแรง ช่วยปรับ
สภาพอาหารที่เป็นกรดให้เป็นกลางหรือโรยฆ่าเชื้อโรคและก้าจัดไร
ภายในโรงเรือนและชั้นวางก้อนเชื้อเห็ด  

3. ปูนยิปซั่มที่ใช้คือปูนยิปซั่มดิบแท้อย่างดีไม่ผ่านการเผา 
มีแคลเซียมสูง ช่วยท้าให้เส้นใยของเห็ดแข็งแรง ช่วยปรับสภาพ
อาหารที่เป็นด่างให้มีสภาพเป็นกลาง ช่วยท้าลายฤทธิ์สารที่เป็นพิษ
ต่อเห็ดที่อาจติดมากับวัสดุเพาะเห็ด  

 ขั้นตอนในการผสมวัสดุเพาะเห็ด ให้ด าเนินการต่อไป
ดังนี้ 

1. น้าขี้เลื่อยซึ่งคัดเศษผงหรือส่วนที่หยาบทิ้งหมดแล้ว 
น้าไปชั่งให้ได้น้้าหนักตามต้องการ แล้วน้าไปกองเป็นแนวยาวบนพ้ืน
ปูนซีเมนต์ที่สะอาด 

2. ชั่งส่วนผสมของอาหารเสริมทุกชนิดใส่ไปบนกองขี้เลื่อย
ให้ทั่ว 

3. ผสมขี้เลื่อยกับอาหารเสริมโดยการใช้พลั่วตักคลุกเคล้า
จนเข้ากันดี หรือในกรณีที่ผสมวัสดุเพาะจ้านวนมากจะต้องใช้เครื่อง
ผสมเนื่องจากวัสดุเพาะจะคลุกเคล้ากันอย่างทั่วถึง 

4. เติมน้้าสะอาดลงไปในกองขี้เลื้อยผสมอาหารเสริม
ประมาณ 60% แล้วคลุกเคล้าจนความชื้นสม่้าเสมอทั่วกอง ทดสอบ
โดยใช้มือก้าขี้เลื่อยบีบให้แน่น ถ้ามีน้้าไหลออกมาตามง่ามมือแสดง
ว่าชื้นไป แต่ถ้าไม่มีน้้าซึมออกตามง่ามมือเมื่อแบมือออกขี้เลื่อยแตก
กระจายแสดงว่าแห้งเกินไป ความชื้นที่เหมาะสมคือ เมื่อปล่อยมือ
แล้วขี้เลื่อยยังจับกันเป็นก้อนอยู่ 
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การบรรจุวัสดุเพาะลงถุงพลาสติก 
 ถุงพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุวัสดุเพาะเห็ด เป็นถุงพลาสติก
ทนความร้อนพับก้น ขนาดกว้าง 5-7 นิ้ว ยาว 12.5-13 นิ้ว มี
จ้าหน่ายตามร้านขายวัสดุส้าหรับการเพาะเห็ดทั่วไป นอกจากเราจะ
เตรียมถุงพลาสติกแล้วยังต้องเตรียมคอขวด ส้าลี หรือใยฝ้าย 
กระดาษหนังสือพิมพ์ และยางหนังสติ๊ก ด้วย 

 การน าวัสดุเพาะเห็ดบรรจุลงถุงพลาสติก ท าได้ดังนี้ 
1. เมื่อขี้เลื่อยมีความชื้นพอเหมาะแล้ว ให้น้ามาบรรจุใส

ถุงพลาสติกทนร้อนโดยค่อยๆ กระทุ้งก้นถุงเพ่ือให้วัสดุเพาะแน่น ใส่
วัสดุเพาะลงไปประมาณ 3 ใน 4 ของความสูงของถุง การท้าก้อน
เชื้อเห็ดแต่ละครั้งควรบรรจุวัสดุเพาะลงในถุงในปริมาณเท่ากัน เพ่ือ
สะดวกในการนึ่งฆ่าเชื้อต่อไป 

2. อัดวัสดุเพาะลงในถุงให้แน่น โดยการกระแทก อาจใช้ไม้ 
สันมือทุบ หรือใช้เครื่องอัดก้อนเชื้อจนไม่มีช่องว่างในถุงพลาสติก ให้
ก้อนเชื้อเห็ดแต่ละก้อน มีน้้าหนักประมาณ 8-10 ขีด รวบปาก
ถุงพลาสติกสอดเข้าไปในคอขวดแล้วดึงให้ตึงใช้ยางรัดให้แน่น 

3. ใช้ล้าลีหรือใยฝ้ายอุดปากคอขวดให้แน่นแล้วใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์ปิดทับรัดยางให้แน่นอีกครั้ ง หรืออาจใช้คอขวด
ส้าเร็จรูป แล้วจึงน้าไปนึ่งฆ่าเชื้อต่อไป  

การนึ่งฆ่าเชื้อ 
 เนื่องจากเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตจ้าพวกเดียวกับเชื้อรา อาหารที่
ใช้เพาะเห็ดจึงเป็นอาหารของเชื้อราได้ด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อท้าการ
บรรจุวัสดุเพาะลงในถุงพลาสติกเรียบร้อยแล้ว จะต้องท้าการนึ่งฆ่า
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เชื้ออ่ืนๆ ที่ติดมากับวัสดุเพาะทุกครั้ง โดยน้าก้อนเชื้อเห็ดไปนึ่งฆ่า
เชื้อที่อุณหภูมิน้้าเดือด (วิธีพลาสเจอร์ไรซ์) ในหม้อนึ่งไม่อัดความดัน 
โดยใช้เวลาในการนึ่งนับตั้งแต่ไอน้้าเดือดพ่นออกจากช่องระบาย 
ไอน้้าอย่างสม่้าเสมอ ซึ่งถ้าใช้หม้อนึ่งขนาดเล็กที่นึ่งก้อนเชื้อได้ 
ครั้งละ 100 ก้อน จะใช้เวลานึ่งประมาณ 2 ชั่วโมง หากเป็นหม้อนึ่ง
ขนาดที่นึ่งได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 ก้อน ใช้เวลานึ่งประมาณ 3-4 
ชั่วโมง และถ้าใหญ่กว่านั้นควรเพ่ิมเวลาเป็น 4-6 ชั่วโมง โดยต้อง
ควบคุมเชื้อเพลิงในเตาไฟให้มีความสม่้าเสมอตลอดเวลานึ่ง 
 เมื่อนึ่งฆ่าเชื้อจนได้ที่แล้ว ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วน้าออกจากหม้อ
นึ่งมาเก็บไว้ที่สะอาด เพื่อท้าการถ่ายเชื้อเมล็ดธัญพืชต่อไป 

 

 

 

 

 



63 
 

การถ่ายหัวเช้ือเมล็ดธัญพืชลงในก้อนเช้ือเห็ด 

 การถ่ายหัวเชื้อเมล็ดธัญพืชลงในถุงก้อนเชื้อ เป็นขั้นตอนที่
มีความส้าคัญมาก เพราะสถานที่ที่ใช้ถ่ายเชื้อต้องสะอาด และขณะ
ปฏิบัติต้องรักษาความสะอาดด้วย ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. คัดเลือกหัว เชื้อเมล็ดธัญพืชหรือหาซื้อจากแหล่ง
จ้าหน่ายที่เชื่อถือได้ หัวเชื้อที่ดีควรเป็นหัวเชื้อบริสุทธิ์ ไม่ผ่านการ
ถ่ายเชื้อหลายครั้งจนเชื้ออ่อนแอ หัวเชื้อจากเมล็ดธัญพืชจะเป็น
ข้าวเปลือกหรือเมล็ดข้าวฟ่างซึ่งควรสังเกตุว่าเมล็ดธัญพืชไม่แตก
แฉะเป็นเมือกเยิ้มอยู่ในขวด ไม่มีเชื้ออ่ืนปะปนอยู่ ให้เลือกหัวเชื้อที่
เส้นใยเดินเกือบเต็มโดยซื้อมาก่อนวันถ่ายเชื้อสัก 3-4 วัน เมื่อเห็น
เส้นใยเห็ดเดินเต็มแล้ว ให้รีบน้าไปใช้เพราะเป็นช่วงที่มีการเจริญ 
เติบโตดีที่สุด ก่อนท้าการถ่ายเชื้อสัก 1-2 วัน ให้ท้าการเขย่าขวด
เพ่ือให้เมล็ดธัญพืชแยกออกจากกัน หากเขย่าและถ่ายเชื้อเลยเส้นใย
เห็ดที่ขาดจากกันยังบอบช้้าอยู่ อาจถูกเชื้ออ่ืนๆ เข้าไปท้าลายได้ง่าย 
และยังเป็นการเพ่ิมปริมาณเส้นใยเห็ดให้เดินได้ทั่วเมล็ดธัญพืชด้วย 
ถ้าหากยังไม่น้าไปใช้ทันที ให้เก็บหัวเชื้อไว้ในช่องแช่ผักในตู้เย็นจะ
เก็บได้นานเป็นเดือนแต่ไม่ควรเก็บนานเกินไป 

2. สถานที่ท้าการถ่ายเชื้อควรเป็นห้องที่มีลมสงบ ปิดมิดชิด
และสะอาด ถ้าท้าเป็นอุตสาหกรรมควรท้าห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ 

3. ปฏิบัติการถ่ายเชื้อในการปฏิบัติควรท้า 2 คน เพราะจะ
ท้าให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยคนที่หนึ่งมีหน้าที่เปิดจุกล้าลีถุง
ก้อนเชื้อ และปิดถุงก้อนเชื้อเมื่อเทเมล็ดธัญพืชลงไปในก้อนเชื้อ
เรียบร้อยแล้ว ส่วนอีกคนหนึ่งมีหน้าที่เปิดจุกขวดหัวเชื้อ ลนไฟปาก
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ขวดเทเมล็ดธัญพืชลงในก้อนเชื้อ ก้อนเชื้อแต่ละถุงจะใช้หัวเชื้อ 
เมล็ดธัญพืชประมาณ 15-20 เมล็ด หัวเชื้อ 1 ขวด จะสามารถถ่าย
ใส่ก้อนเชื้อได้ประมาณ 50-60 ก้อน 

4. การบ่มก้อนเชื้อเห็ดหลังจากถ่ายเชื้อเห็ดลงในก้อนเชื้อ
แล้ว ให้น้าไปเก็บไว้ในห้องที่มืด สะอาด ที่มีอุณหภูมิประมาณ 25-
30 องศาเซลเซียส และเส้นใยเห็ดจะเดินจนเต็มถุง จากปากถุงลง 
ก้นถุง ช้าเร็วตามแต่ชนิดของเห็ด การบ่มก้อนเชื้อเห็ดไว้ในห้องมืด
จะท้าให้เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น 

5. ก้อนเชื้อเห็ดที่ดีควรจะเห็นเป็นเส้นใยสีขาวเดินตลอดทั่ว
ทั้งถุงและต้องหมั่นสังเกตก้อนเชื้อเห็ดขณะบ่มเชื้ออย่างสม่้าเสมอ 
เพ่ือไม่ให้มีเชื้ออ่ืนปลอมปนในก้อนเชื้อ ถ้าพบให้รีบก้าจัดทิ้งทันที 
และไม่ควรบ่มก้อนเชื้อเห็ดไว้นานเกินไป เพราะจะท้าให้เส้นใยเกิด
การย่อยสลายตัวเองจนเห็นเป็นน้้าสีเหลืองเยิ้มอยู่ข้างถุง เมื่อเส้นใย
เดินจนเต็มถุงแล้วให้น้าเข้าโรงเรือนเปิดดอกเพ่ือท้าการเปิดถุงให้
เกิดดอกต่อไป 
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สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด 
1. แสงสว่าง เห็ดเป็นเชื้อราชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่มีสารสีเขียวที่

ช่วยในการสังเคราะห์แสง ดังนั้นเห็ดจึงไม่จ้าเป็นต้องอาศัยแสงสว่าง
ในการสังเคราะห์แสง โดยเฉพาะในระยะการเจริญเติบโตของเส้นใย 
ถ้าเห็ดได้รับแสงมากเกินไป อาจจะมีผลไปชะงักการเจริญเติบโตของ
เส้นใย แต่แสงสว่างมีผลในการกระตุ้นให้เส้นใยของเห็ดรวมตัวกัน
เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์ แสงจะมีผลต่อสีของดอกเห็ดท้าให้สีดอกเห็ด
เข้มขึ้น เช่น ในเห็ดฟางถ้าดอกเห็ดได้แสงมากจะท้าให้สีดอกเห็ด 
มีสีด้าหรือในเห็ดหลินจือจะท้าให้สีดอกเห็ดแดงเข้มขึ้น แสงที่
พอเหมาะส้าหรับเห็ดแต่ละชนิดแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วแสง
ขนาดที่เราเดินเข้าไปในโรงเรือนแล้วสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้
ชัดเจนพอสมควร ทดสอบได้โดยน้าหนังสือเข้าไปอ่านดูหากสามารถ
อ่านออกแสดงว่าแสงเพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาของ
ดอกเห็ด 

2. สภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) สภาพของวัสดุที่
เหมาะสมส้าหรับการเพาะเห็ด คือ วัสดุเพาะเห็ดควรมีสภาพที่เป็น
กลางและค่อนข้างเป็นกรดเล็กน้อย ส่วนจะเป็นกรดมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด เช่น เห็ดนางรมเจริญเติบโตได้ดีที่ 
pH ประมาณ 5.5-6.5 เห็ดฟางเจริญเติบโตได้ดีที่ pH ประมาณ 6.5 
และเห็ดหูหนูเจริญเติบโตได้ดีที่ pH 6.5-7.5 (หมายเหตุ ระดับของ 
pH สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์) 

3. อุณหภูมิ มีผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นใย และการ
เจริญเติบโตของดอกเห็ด โดยปกติเห็ดจะต้องการอุณหภูมิที่ 25–30 
องศาเซลเซียส ของการบ่มเชื้อเพ่ือให้เส้นใยเดินเต็มถุง และอุณหภูมิ
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ในการเปิดดอกกับ เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น 
เห็ดเป๋าฮ้ือ ส้าหรับการใช้วัสดุส้าหรับมุงหลังคาในโรงเรือน ใช้จาก
หรือหญ้าแฝกจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิในโรงเรือนได้  

4. อากาศ เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องการ
ออกซิเจนในการเจริญเติบโต โรงเรือนที่ใช้ในการเพาะเห็ดจึงควรมี
สภาพที่อากาศสามารถถ่ายเทได้พอสมควร แต่ก็ต้องสามารถเก็บ
ความชื้นได้ด้วย ดังนั้นสภาพของโรงเรือนขนาดเล็กที่สร้างด้วย
หลังคาจากหรือแฝก สามารถที่จะกั้นฝาผนังโดยใช้จากหรือสแลน
เพ่ือพลางแสงร้อยละ 90 กั้นทุกด้านเพราะวัสดุที่ใช้เหล่านี้อากาศ
สามารถถ่ายเทได้ แต่ถ้าเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่มาก ความชื้น
ภายในโรงเรือนมีมากก็ไม่จ้าเป็นต้องกั้นฝาผนังนั้นก็คือสามารถที่จะ
เปิดฝาผนังทุกด้านออกได้ และในบางครั้งอากาศปิดมากๆ เห็ดก็จะ
ไม่เกิดดอกเช่นกัน 

5. ความชื้นของอากาศ ตามธรรมชาติเห็ดส่วนใหญ่เกิดใน
ฤดูฝน ซึ่งอากาศมีความชื้นสูงกว่าฤดูอ่ืนๆ ความชื้นจึงเป็นปัจจัยที่มี
ความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ด โดยทั่วไปความชื้น 
ที่เหมาะส้าหรับการเจริญเติบโตของดอกเห็ดอยู่ในช่วงร้อยละ 70-
90 ความชื้นในระดับนี้จะสูงกว่าความชื้นของอากาศทั่วไป ดังนั้นมี
การสร้างโรงเรือนจะต้องสามารถควบคุมระดับความชื้นให้เหมาะสม
ต่อการเพาะเห็ด รูปแบบของโรงเรือนในปัจจุบันได้เริ่มใช้โรงเรือนที่
ควบคุมโดยพลาสติกพลางแสงมาคลุมโรงเรือน ซึ่งสามารถควบคุม
ความชื้นได้ในระดับที่ต้องการแต่จะมีปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิใน
โรงเรือนค่อนข้างสูง ท้าให้ไม่เหมาะที่จะเพาะเห็ดบางชนิด จึงจ้าเป็น
ที่จะต้องเสริมวัสดุที่ป้องกันความร้อนบนหลังคาโรงเรือนซึ่งท้าให้
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อุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลงได้ นอกจากนี้พ้ืนโรงเรือนควรเป็น
ทรายหรือวัสดุที่สามารถเก็บความชื้นภายในโรงเรือนได้  

ขั้นตอนการเปิดดอกเห็ดและการเก็บดอกเห็ด 
 เมื่อเส้นใยเห็ดเจริญจนเต็มก้อนเชื้อแล้ว ท้าการคัดเลือก
ก้อนเชื้อที่ไม่มีการปนเปื้อนเข้าโรงเรือนส้าหรับเปิดดอก การเปิดถุง
ก้อนเชื้อเห็ดสามารถท้าได้ 3 วิธี คือ 

1. ถอดคอขวดออกแล้วใช้มีดปาดถุงพลาสติกบริเวณโคน
คอขวดออก วิธีนี้พบว่า จะมีน้้าขังบริเวณปากถุง และเมื่อเห็ดออก
ดอกแล้วอาจหลุดออกมาได้ วิธีนี้จะใช้กับการเปิดดอกเห็ดขอนด้า
หรือขอนขาว 

2. กรีดข้างถุง วิธีนี้มีข้อดีคือน้้าไม่ขัง แต่มีข้อเสียคือ เปลือง
พ้ืนที่และเห็ดที่ได้จะมีดอกเล็ก เป็นวิธีที่นิยมท้ากับเห็ดหูหนู ซึ่งใช้
วิธีการแขวนก้อนเชื้อ 

3. ถอดคอขวดออกแล้วพับถุงพลาสติกให้อยู่ในรูปเดิม 
ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมที่สุดเพราะสะดวกรวดเร็วได้เห็ดดอกใหญ่ เหมาะ
ส้าหรับเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮ้ือ และเห็ดหลินจือ แต่ใน
กรณีท่ีใช้เปิดดอกเห็ดโคนญี่ปุ่นไม่ควรถอดคอขวดออก เนื่องจากคอ
ขวดจะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงก้านดอกเห็ดไม่ให้หักหรือหลุดจากก้อน
เชื้อ 
 การเปิดดอกเห็ดนี้จะต้องปฏิบัติในโรงเรือนเปิดดอกเห็ด ซึ่ง
โรงเรือนเปิดดอกเห็ดควรเป็นโรงเรือนที่มีแสงสว่างส่องพอสมควร 
อากาศถ่ายเทสะดวก และที่ส้าคัญที่สุดคือสามารถรักษาความชื้น 
ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดได้ คือควรมีความชื้นภายใน
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โรงเรือนประมาณร้อยละ 80 โรงเรือนเปิดดอกเห็ดโดยทั่วไปมีอยู่ 
2 แบบ คือ 

1. โรงเรือนแบบถาวร เป็นโรงเรือนเปิดดอกที่ใช้ส้าหรับ
การเพาะเห็ดที่เป็นอุตสาหกรรม หลังคามุงกระเบื้อง ผนังใช้
คอนกรีตบล๊อค พ้ืนโรงเรือนเป็นพื้นคอนกรีต ติดตั้งเครื่องให้น้้าแบบ 
พ่นฝอย และเครื่องระบายอากาศ 

2. โรงเรือนแบบชั่วคราว เป็นโรงเรือนที่เกษตรกรส่วนใหญ่
นิยมใช้เพราะลงทุนน้อย เนื่องจากได้เอาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ เช่น 
ฝาโรงเรือนและหลังคาอาจมุงด้วยจากหรือหญ้าคาพ้ืนโรงเรือนใช้
ทราย และเพ่ือป้องกันโรค แมลงที่สะสมอยู่ในใบจาก หรือหญ้าคา 
อาจใช้ผ้าพลาสติกแบบกระสอบปุ๋ยบุทับภายในอีกชั้นหนึ่ง 
 ขนาดของโรงเรือนทั้งสองแบบไม่ควรมีขนาดความกว้าง 
x ยาว เกิน 8 x 16 เมตร เพราะจะมีปัญหาเรื่องการสะสมของโรค
และแมลง ตลอดจนการระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ภายในโรงเรือนเปิดดอกนอกจากจะมีการติดตั้งระบบการ
ให้น้้าแบบพ่นฝอยแล้ว อุปกรณ์ที่ส้าคัญอีกชิ้นคือ ชั้นเรียงก้อน 
เชื้อเห็ด ซึ่งนิยมใช้ชั้นแบบตัว A เพราะเมื่อรดน้้าจะรดได้ทั่วถึง และ
เก็บดอกเห็ดได้สะดวกด้วย ชั้นอาจเป็นชั้นที่ท้าด้วยไม้จริง หรือ 
ไม้รวกก็ได้ ขนาดของชั้นควรกว้างไม่เกิน 1 เมตร จ้านวนชั้นที่ท้า 
แต่ละชั้นให้ห่างกันประมาณ 45 เซนติเมตร ส้าหรับชั้นล่างควรอยู่
ห่างจากพ้ืนดินประมาณ 20 เซนติเมตรเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน
ไม่ควรท้าชั้นวางเห็ดให้เกิน 4 ชั้น ส้าหรับปัจจุบันเกษตรกรส่วนหนึ่ง
หันมานิยมชั้นแบบแขวน เพราะสะดวกต่อการดูแลรักษาก้อนเชื้อ
เห็ด และการเก็บเก่ียว ตลอดจนเป็นการประหยัดพ้ืนที่ด้วย 
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การดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ด 
 ความชื้นภายในก้อนเชื้อเห็ด และความชื้นภายในโรงเรือน
เปิดดอกเห็ด นับว่ามีความส้าคัญยิ่งต่อจ้านวนและคุณภาพของ 
ดอกเห็ด ดังนั้นจึงควรให้น้้าเมื่อเห็นว่าความชื้นภายในโรงเรือน 
ลดน้อยกว่าร้อยละ 80 โดยสามารถดูได้จากการติดตั้งเครื่องมือ 
วัดความชื้นภายในโรงเรือน ซึ่งประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์ 2 อัน 
อันหนึ่งวัดอุณหภูมิปกติ เรียกว่ากะเปราะแห้ง อีกอันหนึ่งใช้ส้าลี 
จุ่มน้้าพันไว้ เรียกว่ากะเปราะเปียก แล้วเอาอุณหภูมิทั้งสองกะเปาะ
มาลบกันแล้วน้าไปเทียบกับตาราง เราก็สามารถทราบค่าความชื้น
ภายในโรงเรือนได้ หรือสามารถท้าได้โดยการสังเกตจากดอกเห็ด 
โดยดูว่าถ้าดอกเห็ดที่เก็บมาดอกมีลักษณะแฉะอ่ิมน้้า แสดงว่า
ภายในโรงเรือนมีความชื้นมากเกินไปควรงดการให้น้้า 1 ครั้ง หาก
ดอกเห็ดมีลักษณะแห้งแข็งกระด้าง แสดงว่าความชื้นภายใน
โรงเรือนน้อยกว่าร้อยละ 80 ควรเพ่ิมปริมาณการให้น้้าอีก 1 ครั้ง 
วิธีการให้น้้าควรใช้ระบบฉีดพ่นเป็นฝอยด้วยหัวฉีดแบบพ่นฝอย หรือ
อาจใช้หัวฝักบัวชนิดฝอยเสียบปลายสายยางก็ได้ โดยปกติจะให้น้้า
วันละ 2 ครั้ง คือ เช้า-เย็น ถา้เป็นฤดูแล้งจะเพ่ิมการให้น้้าอีก 1 ครั้ง 
 หลังจากเปิดดอกเห็ดแล้วมีการรดน้้าให้ก้อนเชื้อเห็ดแล้ว
ประมาณ 3-5 วัน จะพบตุ่มดอกเห็ดเกิดขึ้นจ้านวนมาก หลังจากนั้น
อีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก็จะสามารถเก็บดอกเห็ดมาบริโภคได้ 
(เห็ดบางชนิดอาจจะช้ากว่านี้ เช่น เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือ เป็นต้น) 
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การเก็บดอกเห็ด 
 เมื่อดอกเห็ดเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ควรมีลักษณะดังนี้ ขอบ
หมวกดอกจะคลี่บานออกไม่ม้วนงอเข้าหาก้านดอก ไม่ควรปล่อยให้
บานเกินไปเพราะดอกเห็ดจะเละจนไม่น่ารับประทาน ส่วนวิธีการ
เก็บให้ใช้มือที่สะอาดดึงก้านดอกเบาๆ พยายามอย่าให้ดอกเห็ดขาด
ออกจากกัน แล้ววางคว่้าในตะกร้า หลังจากนั้นให้ใช้มีดคมๆ ตัดแต่ง
เศษวัสดุเพาะส่วนที่ติดมาจากถุงก้อนเชื้อออก แล้วน้ามาบรรจุหีบ
ห่อเพ่ือจัดจ้าหน่ายต่อไป 

การน าเห็ดมาประกอบอาหารและการแปรรูปเห็ด 
 เห็ดสามารถน้ามาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด และ
ให้สีสันรสชาติที่อร่อยน่ารับประทานอีกด้วย เช่น เอาไปต้มจืด ต้ม
ย้า ตุ๋น แกง ย่าง ย้า ผัด ชุบแป้งทอด ชุบไข่ทอด อบ เพ่ือท้าน้้าพริก 
และสามารถท้าเป็นขนมได้ด้วย เช่น ท้าข้าวเกรียบเห็ด จะเห็นว่านี่ก็
เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาผลผลิตเห็ดมีมากเกินกว่าที่
ตลาดต้องการ การแปรรูปเห็ดสร้างรายได้ ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์จาก
เห็ดน่ารับประทานมากขึ้น เพ่ิมมูลค่ามีราคาสูงขึ้น เกษตรกรบาง
ท่านอาจยึดท้าเป็นอาชีพได้  
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รูปภาพแสดงโรงเรือนเปิดดอกเห็ดแบบชั่วคราว 

  
รูปภาพแสดงชั้นวางก้อนก้อนเชื้อเห็ดแบบตัว A 

  

รูปภาพแสดงชั้นเรียงก้อนเชื้อเห็ดแบบตัว H 
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การเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ 
 
ไก่ลูกผสมตะเภาทองเกษตรศาสตร์เกิดจากการผสมข้าม

พันธุ์ระหว่างไก่พ้ืนเมืองของไทยพันธุ์หนึ่งที่เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว 
ชื่อว่า ไก่พันธุ์ตะเภาทอง กับไก่พ้ืนเมืองของจีน ชื่อว่าไก่สามเหลือง 
(ซาอ้ึง) ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันดังนี้  

ข้อดี-ข้อเสียของไก่ตะเภาทอง  
 1. ไก่พันธุ์ตะเภาทองมีขนาดตัวใหญ่  
 2.  ลักษณะหงอนหินเหมือนไก่พ้ืนเมือง (ไก่ชน)   
 3.  ผิวหนัง สีแข้ง สีขนและจะงอยปากเหลืองอ่อน  
 4. ใช้เวลาเลี้ยงเมื่อโตเต็มที่ ประมาณ 5.5-6 เดือน น้้าหนัก
เพศผู้ 3.3-3.8 กิโลกรัม เพศเมีย น้้าหนักตัว 2.8-3.2 กิโลกรัม 

ข้อดี-ข้อเสียของไก่ สามเหลือง 
 1.  มีขนาดตัวเล็ก  
 2.  ลักษณะหงอนจักรขนาดค่อนข้างใหญ่  (ตลาดไม่
ต้องการ)  
 3.  ผิวหนัง สีแข้งสีขนและจะงอยปากสีเหลือง 
 4. เจริญเติบโตเร็วใช้เวลาเลี้ยงเมื่อโตเต็มที่ 4-5 เดือน 
น้้าหนักเพศผู้ 2.5-2.8 กิโลกรัม เพศเมียน้้าหนัก 1.3-1.6 กิโลกรัม 
        ซึ่ งทั้ งสองสายพันธุ์มีความคงทนต่อสภาวะอากาศที่
แปรปรวนได้ดีเยี่ยมท้ังสองพันธุ์มีเนื้อนุ่ม หอมกรอบอร่อยเหมือนกัน   
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ลักษณะเด่นไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ 

ลักษณะทั่วไปของไก่ลูกผสมตะเภาทองเกษตรศาสตร์ 
รูปร่าง สมส่วน สวยงาม ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ลักษณะหงอนหิน
ประมาณร้อยละ 85 และร้อยละ 15 มีลักษณะหงอนหนอนจักร 
ขนสี เหลืองทอง แข้งสี เหลือง จงอยปากเหลือง หนังเหลือง 
เรียบเนียน เนื้อนุ่มหวานกรอบอร่อยมากเป็นเอกลักษณ์ประจ้าพันธุ์ 
เลี้ยงง่าย แข็งแรงทนโรค 
 
โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ 
 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์นับว่ามีความส้าคัญและมีผลต่อการ
เจริญเติบโต มีผลต่อสุขภาพและการให้ผลผลิต ตลอดจนความ
สะดวกปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงและเจ้าของไก่ ซึ่งต้องจัดการดูแลท้า
ความสะอาดได้อย่างสะดวก ดังนั้นการสร้างโรงเรือนต้องค้านึงถึง
ความสะดวกปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ

พ่อพันธุ์ตะเภาทอง แม่พันธุ์สามเหลือง X 
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ร้อนชื้นของประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่ไก่พ้ืนเมืองไทยมีนิสัยกินง่าย 
อยู่ง่าย แข็งแรงทนทานต่อโรค 

 ลักษณะของโรงเรือนส้าหรับการเลี้ยงไก่ตะเภาทอง
เกษตรศาสตร์ จึงเรียบง่าย สามารถป้องกันแดดฝนก็เพียงพอ โดย
สร้างด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่นเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และ
ค้านึงถึงความต้องการตามหลักการควบคุมป้องกันโรค ตาม พ.ร.บ.
ฉบับใหม่หลังจากมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก เมื่อปี พ.ศ. 2546 
(โดยแนะน้าให้เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงไก่มากกว่า 200 ตัว จะต้อง
มีระบบควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้อง) 
 1. โรงเรือนเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ อยู่ห่างจาก
บ้านพักอาศัยอย่างน้อย 30-50 เมตร 
 2. มีบริเวณหรือขอบเขตเพ่ือให้ไก่ พ้ืนเมืองอยู่ภายใน
บริเวณท่ีก้าหนดให้ 
 3. มีทางเข้าออกบริเวณพื้นที่และโรงเรือนทางเดียว 
 4. มีอ่างน้้ายาฆ่าเชื้อโรคเพ่ือจุ่มเท้าก่อนเข้าบริเวณและ
ก่อนเข้าโรงเรือน 
 5. ภายในโรงเรือนอากาศถ่ายเทได้สะดวก รักษาความ
สะอาดได้ง่าย 
 6. มีคอนนอนยกสูงจากพ้ืนประมาณ 50-80 เซนติเมตร 
เพ่ือให้ไก่นอนในเวลากลางคืน 
 7. พ้ืนดินอัดแน่นหรือพ้ืนปูน (คอนกรีตยิ่งดี) ปูรองพ้ืนด้วย
แกลบหรือวัสดุที่ดูดซับมูลได้ดี เพื่อป้องกันกลิ่นอับชื้น 
 8. ทุกด้านของโรงเรือนปิดกั้นด้วยลวดตาข่ายหรือไม้ไผ่ขัด
ป้องกันศัตรูอื่นๆ แต่ต้องไม่อับทึบ จนการระบายถ่ายเทอากาศไม่ได้ 
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 ขนาดของโรงเรือนและพ้ืนที่ภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ตะเภา
ทองเกษตรศาสตร์ มีความเหมาะสมกับจ้านวนไก่ที่เลี้ยง จ้านวน
คอนนอน (พ้ืนยกระดับ) ต้องเพียงพอกับไก่ด้วย ถึงแม้ไก่พ้ืนเมืองจะ
ใช้ประโยชน์เฉพาะเวลากลางคืนเพ่ือพักอาศัยหลับนอนก็ตาม และ
นอกจากพ้ืนที่จะต้องเหมาะสมกับจ้านวนไก่แล้ว การระบายถ่ายเท
อากาศภายในโรงเรือนก็ต้องดีด้วย 

ลักษณะโรงเรือนเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ 
 1. ส่วนใหญ่ผู้ เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองมักจะมีโรงเรือนอยู่แล้ว 
เพียงแต่ผู้เลี้ยงปรับปรุงให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
คือควบคุมป้องกันโรคได้ ท้าความสะอาดง่าย การระบายถ่ายเท
อากาศดี เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ช่วยให้สุขภาพไก่
แข็งแรงสมบูรณ์ โดยโรงเรือนขนาด 4 x 8 เมตร (32 ตารางเมตร) 
สามารถเลี้ยงไก่ได้ 80-100 ตัว 
 2. โรงเรือนปิดกั้นด้วยลวดตาข่ายหรืออวน เพ่ือป้องกัน
สัตว์อ่ืนที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก เช่น นก 
หนู สุนัข แมว หรือสัตว์ที่เป็นศัตรูเข้าภายในโรงเรือน ส่วนวัสดุ 
มุงหลังคาอาจท้าจาก แฝก กระเบื้อง สังกะสี แล้วแต่ความเหมาะสม 
ความสูงของโรงเรือนควรค้านึงถึงหลักการระบายถ่ายเทอากาศที่ดี 
 3. มีประตูปิด-เปิด และมีอ่างน้้ายาฆ่าเชื้อโรควางอยู่หน้า
ประตูโรงเรือน เพ่ือให้ผู้เลี้ยงไก่ใช้จุ่มเทาทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรือน 
โดยประตูโรงเรือนอาจเปิดทิ้งไว้เพ่ือให้ไก่เข้าออกอย่างอิสระใน
สภาวะปกติกรณีไม่มีการระบาดของโรคใดๆ แต่ถ้าทราบข่าวว่าการ
ระบาดของโรคอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงควรปิดประตูโรงเรือนและ 
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ขังไก่ไว้ภายในโรงเรือน ซึ่งเป็นการป้องกันที่เข้มงวดขึ้นอีกขั้นหนึ่ง 
ไก่ของเราก็จะมีความปลอดภัยมากข้ึนนั่นเอง 
 4. พ้ืนคอกภายในโรงเรือนควรเป็นพ้ืนปูนเพ่ือให้ง่ายต่อ
การท้าความสะอาดและลดการสะสมของเชื้อโรค นอกจากนั้น 
ควรใช้แกลบ ฟาง หรือขี้ เลื่อยเป็นวัสดุ รองพ้ืน เพ่ือให้ดูดซับ
ความชื้นจากขี้ไก่และลดกลิ่นแอมโมเนียที่เกิดขึ้นเมื่อขี้ไก่มีจ้านวน
มากขึ้น 
 5. ภายในโรงเรือน ผูกรังไข่ให้มีจ้านวนเพียงพอกับจ้านวน
แม่ไก่ และรองก้นรังด้วยใบกะเพราหรือใบตะไคร้ เพ่ือควบคุม
ป้องกันพยาธิภายนอก เช่น หมัด เหา ไร ที่จะเป็นอันตรายต่อ 
แม่ไก่และลูกไก่แรกเกิด 
 6. จัดให้มีคอนนอน เพราะธรรมชาติ ไก่ตะเภาทอง
เกษตรศาสตร์ชอบที่จะนอนที่สูง ลักษณะคอนนอนควรสูงจากพ้ืน
ประมาณ 50-70 เซนติเมตร ท้าด้วยไม้ระแนง แต่ละซี่ห่างกันไม่
น้อยกว่า 2 นิ้ว เพ่ือให้มูลไก่ไม่ติดค้างอยู่บนคอนนอน 
 7. คอกอนุบาลไก่ ภายในโรงเรือนควรกั้นห้องไว้ส่วนหนึ่ง
เพ่ือส้าหรับอนุบาลลูกไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์แรกเกิด เพ่ือให้
การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและป้องกันปัญหาถูกไก่โตจิกตี 

อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ 
 อุปกรณ์ ใส่น้้ าและอาหารเ พ่ือใช้ เลี้ ยงไก่ตะเภาทอง
เกษตรศาสตร์ มักจะพบตามชนบท ผู้เลี้ยงมักใช้วัสดุที่พอจะหาได้ 
เช่น กะละมัง จาน ยางรถยนต์ กระบอกไม้ไผ่ผ่าครึ่งเป็นภาชนะใส่
น้้าและอาหาร ซึ่งก็ใช้ได้ไม่ถือว่าผิดอะไร เป็นการประหยัดต้นทุนอีก
ทางหนึ่ง เพราะสิ่งที่ต้องห่วงคอืเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะน้้าและ
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ภาชนะใส่น้้าที่มีไว้ให้ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์กิน ต้องสะอาด 
ทุกวันเพ่ือป้องกันการเกิดโรค และถ้าหากผู้สนใจจะเลี้ยงไก่ตะเภา
ทองเกษตรศาสตร์เพ่ือเป็นรายได้เสริมอย่างจริงจัง ควรมีอุปกรณ์ 
ใส่น้้าและอาหารที่สามารถล้างท้าความสะอาดได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. ภาชนะให้อาหาร 
  ภาชนะใส่อาหารไก่ควรใช้ให้เหมาะสมกับอายุและขนาด
ตัวของไก่ เช่น ลูกไก่แรกเกิดถึงอายุประมาณ 2 สัปดาห์ ลักษณะ
ของภาชนะใส่อาหารควรมีลักษณะกว้าง ขอบตื้นๆ และพ้ืนผิว
ภาชนะควรมีลักษณะขรุขระ เพ่ือให้ลูกไก่เห็นอาหารได้ง่าย เมื่อเข้า
ออกไม่ลื่นหกล้ม เมื่ออายุไก่มากกว่า 4 สัปดาห์ ภาชนะใส่อาหาร
ต้องมีลักษณะปากแคบๆ เพ่ือลดการคุ้ยเขี่ยอาหารง่ายนั่นเอง และ
ควรมีจ้านวนเพียงพอกับจ้านวนไก่ ซึ่งปกติถังอาหารชนิดแขวน 
1 ถัง ต่อจ้านวนไก่ 30-35 ตัว 

 2. ภาชนะให้น้ า 
  ภาชนะใส่น้้าส้าหรับให้น้้าไก่ที่เหมาะสม คือขนาด 4 
และ 8 ลิตร ซึ่งเป็นภาชนะพลาสติกส้าหรับให้น้้าไก่โดยตรงจะท้าให้
ง่ายต่อการปฏิบัติงาน เพราะล้างท้าความสะอาดได้ง่าย ขนาด 
4 ลิตร เหมาะส้าหรับไก่เล็ก โดยภาชนะใส่น้้า 1 ใบต่อไก่ 50- 
100 ตัว ควรแขวนขวดให้สูงจากพ้ืนระดับที่ไก่สามารถกินได้สะดวก 
เพราะถ้าหากวางขวดน้้ากับพ้ืนจะปนเปื้อนแกลบได้ง่าย เนื่องจากไก่
คุ้ยเข่ียแกลบ ท้าให้ไก่กินน้้าที่ไม่สะอาดนั่นเอง 
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 3. อุปกรณ์ส าหรับกกลูกไก่ 
  อุปกรณ์ส้าหรับกกเพ่ือให้ความร้อนความอบอุ่นแทน 
แม่ไก่มีหลายอย่าง ได้แก ่
  1) หลอดไฟฟ้า ที่มีก้าลังเทียน 40, 60 หรือ 100 แรง
เทียน เพ่ือเป็นแหล่งความร้อนแทนแม่ไก่ (1 หลอด กกได้ประมาณ 
100 ตัว) 
  2) สุ่ม หรือวงล้อมกก เพ่ือให้ลูกไก่อยู่ในขอบเขตที่มี
ความร้อนความอบอุ่นท่ีเราจัดเตรียมไว้ 
  3) ผ้าม่านกั้นป้องกันลมโกรก (อาจใช้ถุงอาหาร ถุงปุ๋ย) 
เพ่ือเก็บรักษาความอบอุ่นท่ีเหมาะสมกับลูกไก่ 
  4) วัสดุรองพ้ืน เช่น แกลบ ฟาง หรือเศษไม้หญ้าสับป่น 
เป็นวัสดุรองพ้ืน 
  5) ภาชนะใส่น้้า และอาหารส้าหรับลูกไก่แรกเกิด 

การเลี้ยงและการดูแลไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ 
 1. การดูแลพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ 
  โดยทั่วไปพ่อและแม่พันธุ์ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ก็
จะถูกเลี้ยงอยู่ภายใต้สภาพที่พ่อไก่และแม่ไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารกินเอง
ตามธรรมชาติ โดยมีพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3-4 ตัว เป็นส่วนใหญ่ 
โดยปกติพ่อพันธุ์ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ 1 ตัว สามารถที่จะคุม
แม่พันธุ์ได้ถึง 15 ตัว ในจ้านวนแม่พันธุ์ที่มีอยู่ทั้งหมด 15 ตัวนั้น จะ
หมุนเวียนกันไข่และฟักไข่ ฉะนั้นอัตราส่วนที่พ่อพันธุ์คุมแม่พันธุ์อยู่
จริงๆ จะมีประมาณ 8-10 ตัว (5-7 ตัว จะอยู่ระหว่างฟักไข่) จะเป็น
อัตราส่วนที่เหมาะสมและไม่เสียโอกาสในการเลี้ยงดูพ่อพันธุ์ด้วย 
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  อายุพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการใช้ผสมพันธุ์ 
คือ พ่อพันธุ์ที่อายุประมาณ 9 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้เพ่ือที่จะให้ได้ลูกไก่ 
ที่สมบูรณ์และแข็งแรง ส่วนแม่ พันธุ์จะเริ่มไข่เมื่ออายุประมาณ 
5 เดือนครึ่งถึง 6 เดือน แต่ไข่ชุดแรกจะมีขนาดเล็ก ลูกที่ได้ก็จะมี
ขนาดเล็กและไม่แข็งแรง ไม่เหมาะที่จะให้แม่ไก่ฟัก ดังนั้นควรน้าไป
รับประทานก่อน 

 2. การจัดการรังไข่ 
  รังไข่ส้าหรับให้แม่ไก่วางไข่ ต้องจัดเตรียมไว้ก่อนที่แม่ไก่
จะให้ไข่และมีจ้านวนเพียงพอประมาณ 8-10 รัง (ถ้ามีแม่ไก่ 15 ตัว) 
ขอแนะน้าให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1) ผูกรังไข่ให้แน่นตามจุดต่าง ๆ เช่น ภายในเล้าไก่ 
หรือที่เงียบสงบ ไม่มีศัตรูอ่ืนรบกวน 
  2) ไม่ถูกแสงแดดส่องถึงหรือไม่ถูกฝนสาด 
  3) ควรมีวัสดุรองก้นรังเพ่ือป้องกันไข่แตกร้าว เช่ น 
ใบหญ้าคา ใบตะไคร้ หรือฟางข้าว เป็นต้น และใช้ยาสูบ (ยาเส้น) ใส่
ก้นรังไข่เพ่ือป้องกันพยาธิภายนอก พวก เหา ไร รบกวนไก่ขณะฟัก
ด้วยก็ยิ่งด ี
  4) เมื่อแม่ไก่ฟักไข่เสร็จแล้ว ท้าความสะอาดรังไข่ให้
สะอาด โดยน้าเปลือกไข่และไข่ที่ฟักไม่ออกไปทิ้ง พร้อมกับวัสดุรอง
ก้นรังน้าไปเผาท้าลาย ส่วนรังไข่ควรล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง 
จากนั้นน้าไปผูกไว้ที่เดิม เตรียมพร้อมให้แม่ไก่วางไข่ครั้งต่อไป 

 3. การป้องกันศัตรูอื่นที่จะรบกวนไข่ในรัง 
  ถึงแม้ว่าผู้เลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์จะผูกรังเพ่ือ
ป้องกันศัตรูอ่ืนรบกวนได้ในระดับหนึ่ง แต่บางครั้งเราก็ยังพบว่า 
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แม่ไก่นั้นหนีรังไปไข่ที่อ่ืน โดยที่เราไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นผู้เลี้ยงไก่
ตะเภาทองเกษตรศาสตร์จ้าเป็นต้องดูแลเพ่ือป้องกันศัตรูอ่ืนมา
รบกวนไข่ที่แม่ไก่ไข่ไว้ ศัตรูที่คอยรบกวน ได้แก่ หนู งู สุนัข เป็นต้น 
ถ้าแม่ไก่ไม่เห็นไข่ของตัวเองในรัง แม่ไก่ตัวนั้นจะทิ้งรังไข่ไปหาที่
วางไข่ใหม่ทันที  

 4. ส่องไข่เพื่อคัดแยกไข่ไม่มีเชื้อและไข่เชื้อตายออก 
  โดยเหลือไว้เฉพาะไข่ที่มีเชื้อเพียงอย่างเดียว วิธีการ
ตรวจสอบอย่างง่ายๆ คือใช้กระดาษทึบแสง (สีด้าหรือน้้าตาล) กว้าง
ประมาณ 10 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว (1 แผ่น) น้ามาม้วนให้เป็นรูปกรวย 
ด้านหนึ่งขนาดเล็กกว่าฟองไข่เล็กน้อย อีกด้านหนึ่งม้วนให้เล็กเท่า
ขนาดเข้าตาของเราเอง เมื่อได้กระดาษรูปทรงกรวยยาวประมาณ 
20 นิ้วเศษตามที่ต้องการแล้ว วิธีการใช้คือ น้าไข่ที่มีอายุฟักได้
ประมาณ 7 วัน มาส่องกลางแดด โดยใช้กระดาษรูปทรงกรวยที่
เตรียมไว้นั้นส่อง โดยใช้ทางด้านหนึ่ง (ด้านใหญ่) ครอบด้านป้านไข่ 
ปลายอีกด้านหนึ่งจ่อที่ลูกตาข้างใดข้างหนึ่งของเรา จะท้าให้เราเห็น
ภายในฟองไข่ชัดเจนขึ้น จึงแยกแยะได้ว่าไข่ฟองใดมีเชื้อหรือไม่ 
มีเชื้อ ซึ่งถ้าไข่ฟองใดที่มีเชื้อ (มีตัวอ่อน) จะมองเห็นเส้นเลือดสีแดง 
ลักษณะคล้ายรากพืชปรากฏ ถ้าเห็นภายในฟองไข่ใสๆ แสดงว่า 
ไม่มีเชื้อ ควรน้าออกจากรังไม่ต้องให้แม่ไก่ฟักต่อไปและเช่นเดียวกัน 
ถ้าลองส่องดูแล้วปรากฏว่ามีเส้นเพียงเส้นเดียวและขวางฟองไข่ก็
แสดงว่า ไข่ฟองนั้นเชื้อตาย (ตัวอ่อนตาย) ให้คัดออกจากรังไข่
เช่นกัน ฉะนั้นแม่ไก่ก็จะฟักไข่ท่ีมีเชื้อเพียงอย่างเดียวก็จะช่วยให้การ
ฟักออกดีขึ้น และไม่ก่อให้เกิดไข่เน่าแตกระเบิดอยู่ในรังไข่อีกด้วย 
(ถ้าไม่มีการคัดแยกไข่เสียออก) เราสามารถใช้กระดาษม้วนรูปกรวย
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ยาวขนาดดังกล่าวต่อเข้ากับโคมกระบอกไฟฉาย แล้วน้าปลายกรวย
กระดาษไปจ่อที่ฟองไข่ แสงจะลอดผ่านถึงไข่ ท้าให้เราเห็นภายใน
ฟองไข่ได้ชัดเจนเช่นกัน 

 5. การแก้ไขปัญหาไข่ฟักเสียหายในช่วงฤดูร้อน 
  การให้แม่ไก่ฟักไข่เองตามธรรมชาติในฤดูร้อนมักจะได้
ลูกไก่น้อย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศร้อน อุณหภูมิสูงเกินไป 
ความชื้นในอากาศค่อนข้างต่้า ท้าให้เปอร์เซ็นต์การฟักออกของ
ลูกไก่โดยธรรมชาติไม่ได้ผลในฤดูร้อน วิธีการแก้ไข วิธีแรกคือ ใช้น้้า
สะอาดฉีดพ่นที่รังไข่และไข่ในรังวันละ 1-2 ครั้ง การฉีดพ่นกระท้า
เพียงแค่ชื้นก็จะช่วยให้เปอร์เซ็นต์การฟักออกดีขึ้น ส่วนอีกวิธีหนึ่ง
คือ ไม่ต้องให้แม่ไก่ฟักไข่ เก็บไข่นั้นไปรับประทานในกรณีที่ไม่มีเวลา
จัดการไข่ฟักตามวิธีดังกล่าวข้างต้น 

 6. การน าลูกไก่แรกเกิดออกจากรังฟัก 
  เมื่อครบก้าหนดการฟัก 21 วัน ลูกไก่ที่สมบูรณ์และ
แข็งแรง ส่วนใหญ่จะสามารถออกจากเปลือกไข่ได้ด้วยตัวเอง 
ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะเริ่มเจาะเปลือกตั้งแต่อายุ 19-
20 วัน และเมื่อครบอายุการฟัก 21 วัน ขนลูกไก่ก็จะแห้งสมบูรณ์
แล้วก็น้าลงจากรังไข่ หากไม่น้าลูกไก่ออกจากรัง ลูกไก่ก็จะเสียหาย 
เนื่อจากถูกแม่ไก่เหยียบทับตายได้ 

 7. การเลี้ยงลูกไก่โดยอาศัยแม่ 
  เมื่อแม่ไก่ฟักไข่จนกระทั่งออกเป็นตัวลูกไก่แล้ว แม่ไก่ก็
จะท้าหน้าที่เลี้ยงดูลูกของตนเอง และปกป้องอันตรายที่จะเกิดกับ
ลูกเท่าที่จะสามารถคุ้มครองป้องกันได้ ซึ่งมักจะประสบกับปัญหา
ต่างๆ ได้แก ่



82 
 

  1) อัตราการตายสูง หากอาหารตามธรรมชาติไม่
สมบูรณ์ ลูกไก่อ่อนแอ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย 
  2) ถูกศัตรูท้าอันตราย ศัตรูเหล่านั้นได้แก่ หนู งู สุนัข 
พังพอน เป็นต้น เนื่องจากลูกไก่ต้องอาศัยแม่ไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารให้ 
บางครั้งแม่ไก่พาไปหาอาหารตามที่ๆ มีศัตรูคอยท้าร้ายก็จะเกิดการ
สูญเสีย 
  3) เสียโอกาส เนื่องจากแม่ไก่ใช้เวลาในการเลี้ยงลูก
นานประมาณ 2-3 เดือนต่อครอกจึงจะทิ้งลูก (หย่าลูก) เพ่ือเข้าฝูง
พ่อพันธุ์และวางไข่ในชุดต่อไป โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จากนั้น
จะฟักไข่รวมระยะเวลาที่แม่ไก่ให้ลูก 1 ครอก ประมาณ 4 เดือน 

ข้อเปรียบเทียบระหว่างแม่ไก่เลี้ยงลูกเองตามธรรมชาติ 
กับการแยกลูกไก่เพื่อมาเลี้ยงดแูทนแม่ 

รายละเอียด แม่ไก่เลี้ยงลูก
เอง 

แยกลูกไก่มาเลี้ยงดู
แทนแม ่

1. ระยะการวางไข ่ 15 – 20 วัน 15 – 20 วัน 
2. ระยะเวลาการฟักไข ่ 21 วัน 21 วัน 
3. ช่วงเวลาการเลี้ยงลูกไก่แรก
เกิด-หย่าลูก 

2.5 เดือน (75 
วัน) 

- 

4. ช่วงเวลาก่อนไข่หลังหย่าลูก 10 – 15 วัน 10 – 20 วัน 
รวมเวลาทั้งหมดต่อลูกไก่  
1 ครอก 

121 – 136 วัน 
ห รื อ  4  – 4 5 
เดือน 

46 – 61 วัน 
หรือ 1.5 – 2 เดือน 
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 ข้อเปรียบเทียบข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า แม่ไก่ที่เลี้ยงลูก
เองจะใช้เวลา 4-4.5 เดือนในการผลิตลูก 1 ครอกใน 1 ปี จะได้
ลูกไก่ 3.5 ครอกเท่านั้น ขณะเดียวกันถ้าผู้เลี้ยงแยกลูกไก่มาเลี้ยงดู
แทนแม่ไก่จะใช้เวลา 1.5-2 เดือน ต่อการผลิตลูกไก่ 1 ครอก ดังนั้น 
1 ปีจะมีลูกไก่ประมาณ 5 -6 ครอก โดยทั่ วไปไก่ตะเภาทอง
เกษตรศาสตร์จะให้ลูกครอกละประมาณ 8-10 ตัว โดยเฉลี่ย 1 ปีจะ
มีลูกไก่เพ่ิมขึ้นประมาณ 30 ตัว หรือมากกว่าแม่ไก่เลี้ยงลูกเองถึง
เท่าตัว (จาก 30 ตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 60 ตัว) ดังนั้น ถ้าเกษตรกรเลี้ยงแม่
ไก่ 10 แม่ จะมีไก่หมุนเวียนเพ่ือให้เกิดรายได้ 500-600 ตัวต่อปี 
ขณะที่แม่ไก่เลี้ยงลูกเองตามธรรมชาติ 10 แม่เช่นกัน จะมีไก่
หมุนเวียนเพื่อให้เกิดรายได้ประมาณ 200-300 ตัวต่อปีเท่านั้น 

 8. การเลี้ยงลูกไก่แทนแม่ไก่ 
  ผู้เลี้ยงต้องจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนน้าลูกไก่มา
เลี้ยง เสมือนท้าหน้าที่แทนแม่ไก่นั่นเอง ส่วนแม่ไก่ให้น้าไปแยกขัง
สุ่มไว้ต่างหาก และไม่ควรให้อยู่ใกล้กับลูก เพราะลูกก็จะส่งเสียงร้อง
หาแม่ และแม่ก็จะส่งเสียงเรียกลูก จะท้าให้ลูกไก่และแม่ไก่เกิด
ความเครียด จึงควรให้อยู่ห่างกันโดยจัดเตรียมน้้าและอาหารให้แม่
ไก่ด้วย จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ปล่อยแม่ไก่เข้าฝูงพ่อพันธุ์ได้ 
การกระท้าเช่นนี้จะท้าให้แม่ไก่ไข่ชุดต่อไปได้เร็วขึ้น ส่วนสถานที่
เลี้ยงหรือกกลูกไก่ ประกอบด้วย 
  1) หลอดไฟ (หลอดให้ความร้อน) ขนาด 60-100 วัตต์ 
  2) โคมไฟ  อาจใช้วัสดุที่ ใช้ งานอ่ืนไม่ ได้แล้ว  เช่น 
กะละมังซักผ้าที่แตกช้ารุดหรือฝาโอ่ง โดยน้ามาดัดแปลงท้าเป็นโคม
ไฟแขวนสูงจากพ้ืนประมาณ 20-30 เซนติเมตร 
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  3) พ้ืนที่ส าหรับกก ใช้แผงกั้นเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็
ได้ ขนาดพอเหมาะกับจ้านวนไก่ที่จะน้ามากก (เช่น ไก่ประมาณ 10-
20 ตัว ควรท้าพ้ืนที่กกประมาณ 1 ตารางเมตร) 
  4) วัสดุรองพ้ืน ภายในโรงส้าหรับกกควรปูรองพ้ืนด้วย
แกลบ ฟางสับหรือขี้เลื่อย เพ่ือเป็นวัสดุซับความชื้น ปูหนาประมาณ 
5 เซนติเมตร แล้วเกลี่ยให้เรียบ 
  5) ม่านป้องกันลมโกรก โดยรอบๆ กกหรือโรงเรือนที่ใช้
ส้าหรับกกลูกไกจ่้าเป็นต้องมีผ้าม่านปิดกั้นป้องกันลมที่จะมากระทบ
ต่อลูกไก่โดยตรง (เพราะลูกไก่ต้องการความอบอุ่น) นอกจากผ้าม่าน
จะป้องกันลมให้ลูกไก่แล้ว ยังช่วยรักษาความร้อนและความอบอุ่น
บริเวณท่ีกกลูกไก่ด้วย 
  6) อุปกรณ์ให้น้ าและอาหาร ควรท้าความสะอาด
ภาชนะใส่น้้าทุกวัน และน้้าที่ให้ลูกไก่กินต้องสะอาด 
  7) อาหารส าหรับเลี้ยงลูกไก่แรกเกิด ควรซื้ออาหาร
ส้าเร็จรูปส้าหรับไก่เนื้อระยะแรกมาให้ลูกไก่กินประมาณ 1-2 
กิโลกรัม จะเลี้ยงลูกไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ได้ 10-20 ตัว ใน
ระยะเวลา 10-15 วัน เหตุที่แนะน้าให้ซื้ออาหารส้าเร็จรูปส้าหรับ 
ไก่เนื้อนั้น เพราะลูกไก่แรกเกิดต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนา
ครบถ้วนจะช่วยให้ลูกไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์สมบูรณ์แข็งแรง 
อัตราการเลี้ยงรอดสูง 
  8) หลักการปฏิบัติดูแลลูกไก่ กระท้าดังนี้ คือ 
   - เปิดไฟกกให้ความร้อนแก่ลูกไก่ จากนั้นดูและ
สังเกตลูกไก่ อย่าให้ลูกไก่ได้รับความร้อนมากเกินไป (ลูกไก่หนีห่าง
ความร้อน) น้อยไป (ลูกไก่สุมกันอยู่ใต้หลอดไฟ) หรือลมโกรก (ลูกไก่
สุมกันอยู่มุมใดมุมหนึ่ง) ถ้าพบต้องรีบแก้ไข 
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- การให้อาหารควรให้ครั้งละน้อยๆ แต่ให้บ่อยๆเพ่ือ 
กระตุ้นให้ลูกไก่กินอาหารได้มากขึ้นเพ่ือการเจริญเติบโต และความ
แข็งแรง 

- จัดน้้าที่สะอาดให้ลูกไก่กินอย่างเพียงพอ และควร
เปลี่ยนน้้าใหม่อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง 

- เมื่อลูกไก่เจริญเติบโตขึ้นต้องการใช้พ้ืนที่มากขึ้น 
ก็ต้องขยายพ้ืนที่เลี้ยงให้มากขึ้นด้วย และเริ่มปล่อยออกนอกบริเวณ
เพ่ือให้คุ้นเคยกับสภาพการเลี้ยงที่จะปล่อยให้ช่วยเหลือตัวเองมาก
ขึ้น โดยอาจใช้ปลายข้าวคลุกกับอาหารส้าเร็จรูปเพ่ือให้ลูกไก่เกิด
ความเคยชินก่อนที่จะไปคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินตามธรรมชาติต่อไป 
โดยรวมระยะเวลาในการดูแลลูกไก่ตั้งแต่เริ่มต้นจนลูกไก่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้และเปอร์เซ็นต์เลี้ยงรอดสูงประมาณ 3-4 สัปดาห์ 
หากปฏิบัติ ได้ เช่นนี้  เชื่อว่าจะท้าให้ มีรายได้ปีละไม่น้อยกว่ า 
20,000–30,000 บาท (จากจ้านวนแม่ไก่ 15 ตัว โดยเฉลี่ยให้ลูกไก่
ได้ปีละ 4 ครอก ครอกละประมาณ 10 ตัว เท่ากับ 40 ตัวต่อ 1 แม่
ไก่ ดังนั้น รวมแม่ไก่ 15 ตัว จะได้ลูกไก่ทั้งสิ้นประมาณ 600 ตัว 
จ้าหน่ายเพียงตัวละ 50 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมราคาที่จ้าหน่ายเป็นไก่
ชน หรือไก่ต)ี 
  9) การท าวัคซีนป้องกันโรคระบาด ถึงแม้ว่าไก่ตะเภา
ทองเกษตรศาสตร์จะมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคต่างๆ ได้
ดีกว่าไก่ชนิดอ่ืนๆ ก็ตาม แต่โรคระบาดที่ร้ายแรงเหล่านั้นก็สร้าง
ความเสียหายให้แก่ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ได้เช่นกัน ดังนั้น 
ผู้เลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์จ้าเป็นต้องท้าวัคซีนให้กับไก่ของ
ตนเองด้วย ซึ่งวัคซีนที่จ้าเป็นต้องท้า ได้แก่ 
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ชนิดวัคซีน อายุไก่ วิธีการให้ ขนาดที่ให้ต่อตัว 
1. นิวคาสเซิล 
(B1) และ
หลอดลมอักเสบ 

5-7 วัน หยอดจมูกหรือตา ตัวละ 1-2 หยด 

2. ฝีดาษ 15-20 วัน แทงใต้ปีก แทงตัวละ 1 ครั้ง 
3. นิวคาสเซิล 
(B2) และ
หลอดลมอักเสบ 

21 วัน หยอดจมูกหรือตา ตัวละ 1-2 หยด 

4. อหิวาต์ 1 เดือนครึ่ง 
– 2 เดือน 

ฉีดกล้ามเนื้ออก 
หรือกล้ามเนื้อน่อง 
หยอดจมูกหรือตา 

1.0 ซี.ซี. 

5. นิวคาสเซิล 
(ลาโตต้า) และ
หลอดลมอักเสบ 

3 เดือน หยอดตาหรือจมูก ตัวละ 1-2 หยด 

6. นิวคาสเซิล 
(ลาโซตา้) และ
หลอดลมอักเสบ 

ทุก ๆ 6 
เดือนต่อครั้ง 
(พ่อพันธุ์และ
แม่พันธ์ุ) 

หยอดตาหรือจมูก ตัวละ 1-2 หยด 

 

 การเก็บรักษาวัคซีน 
 1. ควรเก็บที่เย็นอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส (ใต้ช่องแช่
แข็งของตู้เย็นประจ้าบ้าน) 
 2. ไม่ควรให้วัคซีนถูกแสงแดด 
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 หลักปฏิบัติในการให้วัคซีน 
 1. เลือกซื้อเฉพาะวัคซีนที่ยังไม่หมดอายุการใช้ ฉะนั้นควร
ดูวัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุข้างขวดทุกครั้งที่ซ้ือ 
 2. ให้วัคซีนในขณะที่ไก่สมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้น 
 3. เลือกช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบาย เช่น เช้าหรือกลางคืน 
เพ่ือลดปัญหาและผลกระทบต่อไก่ 
 4. การให้วัคซีนแต่ละชนิดต้องปฏิบัติตามข้อแนะน้าโดย
เคร่งครัด 
 5. ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพ่ือ
ป้องกันวัคซีนเสื่อมสภาพ 
 6. ท้าลายวัคซีนส่วนที่เหลือ โดยการต้มในน้้าเดือดนาน
ประมาณ 30 นาที จากนั้นน้าไปฝังดิน 

วัสดุรองพื้นและการควบคุม 
 ในการเลี้ยงไก่เพ่ือการค้า หรือมีการเลี้ยงไก่จ้านวนมากอยู่
ในพ้ืนที่ๆ เหมาะสมภายในโรงเรือน จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสิ่งรอง
พ้ืนคอกหรือโรงเรือน ซึ่งสิ่งรองพ้ืนนี้จะท้าหน้าที่ดูดซึมจากอุจจาระ
หรือปัสสาวะของไก่ ท้าให้พ้ืนคอกแห้งและไม่เปียกชื้น นอกจากนั้น
ในช่วงแรก วัสดุรองพ้ืนนั้นยังช่วยเก็บรักษาความร้อน เพ่ือความ
อบอุ่นแก่ลูกไก่ในระยะกกอีกด้วย 
 ผู้ที่จะเลี้ยงไก่ได้ประสบความส้าเร็จ ไม่ควรมองข้ามในเรื่อง
ของวัสดุรองพ้ืนอย่างเด็ดขาด เพราะว่าวัสดุรองพ้ืนก็คือ สิ่งที่รองรับ
อุจจาระ ปัสสาวะของไก่ ตลอดระยะการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
การเลี้ยง ซึ่งไก่ที่เลี้ยงก็จะต้องสัมผัสกับวัสดุรองพ้ืนที่ปะปนด้วย
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อุจจาระที่ขับถ่ายออกมามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการดูแลและการ
จัดการวัสดุรองพ้ืนที่ดีควรเริ่มต้นจากการใช้วัสดุรองพ้ืนที่สามารถ
ดูดซับความชื้นได้ดี ไม่มีฝุ่น มีขนาดไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป สามารถ
คายความชื้นได้ดีสะอาดปราศจากเชื้อรา มีน้้าหนักเบา หาง่ายและ
ราคาถูก วัสดุรองพ้ืนที่นิยมใช้ คือ 
 1. แกลบ ซื้อหาง่าย ราคาไม่แพงมากนัก ปัจจุบันได้รับ
ความนิยมมากที่สุด เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีต้องการ 
 2. ขี้เลื่อย มีขนาดเล็กเกินไปท้าให้เกิดเป็นแผ่นแข็งบนพ้ืน
ผิวหน้าได้ง่าย และเก็บความชื้นไว้มาก จึงไม่เหมาะที่จะเป็นวัสดุรอง
พ้ืนที่ด ี
 3. ขี้กบ ดูดซับความชื้นได้ดี แต่ราคาค่อนข้างแพง 
 4. ฟางข้าวหรือหญ้า ในการน้ามาใช้ควรมีการสับให้เป็น
ท่อนๆ สั้นๆ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะยุ่งยากจึงไม่ค่อยนิยมใช้ 

การจัดการวัสดุรองพื้น 
 การปูวัสดุรองพ้ืนเมื่อเริ่มต้นการเลี้ยง ควรปูวัสดุรองพ้ืน 
ให้หนาประมาณการเลี้ยง ควรปูวัสดุรองพ้ืนให้หนาประมาณ 5 
เซนติเมตร เกลี่ยให้เรียบอย่างสม่้าเสมอ ถือว่าเหมาะสมที่สุด หากปู
วัสดุรองพ้ืนน้อยกว่า 5 เซนติเมตร จะพบว่าวัสดุรองพ้ืนจะเปียกชื้น
เร็วเกินไป และถ้าใส่วัสดุรองพ้ืนหนาเกินกว่า 5 เซนติเมตร พบว่า
การสะสมความชื้นจะมีมากข้ึนและปริมารของแก๊สแอมโมเนียสูง ใน
การจัดการและควบคุมวัสดุรองพ้ืนให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมถือว่า 
มีความจ้าเป็นอย่างมาก เพราะว่าวัสดุรองพ้ืนเปรียบเสมือนที่พัก
อาศัยกินอยู่หลัลนอนของไก่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการเลี้ยง ดังนั้น
การจัดการดูแลวัสดุรองพ้ืนด้วยการกลับ เพ่ือให้ส่วนของอุจาระของ
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ไก่กับวัสดุรองพ้ืนผสมคลุกเคล้ากันเป็นอย่างดี ย่อมท้าให้ผิวหน้า
ของวัสดุรองพ้ืนไม่เกิดเป็นแผ่นแข็งเกิดสภาพชื้นแฉะหรือแห้งเกินไป
และลดการสะสมของแก๊สแอมโมเนียภายในวัสดุรองพ้ืน การกลับ
วัสดุรองพ้ืนอย่างสม่้าเสมอจะท้าให้วัสดุรองพ้ืนร่วนซุยไม่เกิดการ
สะสมของเชื้อจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้ด้วย ความชื้นที่มีอยู่
ในวัสดุรองพ้ืนที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณร้อยละ 20-30 ถ้าความชื้น
ในวัสดุรองพ้ืนสูงกินกว่าร้อยละ 30 จะก่อให้เกิดการสะสมของแก๊ส
แอมโมเนียที่สูงขึ้น ผลกระทบโดยตรงต่อไก่ คือท้าให้เกิดการอักเสบ
ของเยื่อตา น้้าตาไหล ตาแฉะ ถ้าจ้านวนแอมโมเนียเพ่ิมสูงมากขึ้น 
ผลกระทบต่อไก่ คือเกิดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจตั้งแต่
โพรงจมูก เยื่อจมูก ตลอดจนหลอดลม การกินอาหารลดลง 
ประสิทธิภาพการใช้อาหารต่้าลง สุขภาพอ่อนแอ และเกิดโรคแทรก
ซ้อนในที่สุด โดยเฉพาะโรคหวัดซีอาร์ดี ถ้าความชื้นในวัสดุรองพ้ืน
ต่้ากว่าร้อยละ15 จะเกิดเป็นฝุ่นละอองโดยง่ายจากการคุ้ยเขี่ย และ
เมื่อไก่สูดอากาศที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายนานๆ ก็
จะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได ้
 ในการตรวจสอบวัสดุรองพ้ืนว่าเหมาะสมหรือไม่ อาจจะใช้
มือก้าวัสดุแล้วบีบแรง ๆ จากนั้นคายมือออก ถ้าพบว่าวัสดุรองพ้ืน
บนมือจับกันเป็นก้อนแสดงว่าความชื้นในวัสดุรองพ้ืนสูงเกินไปแต่ถ้า
หากก้าวัสดุรองพ้ืนแล้วบีบแรงๆ ปรากฏว่าวัสดุรองพ้ืนจับตัวกันเป็น
บางส่วนเป็นก้อนเล็กๆ จับกันอย่างหลวมๆ นั้นหมายถึงวัสดุรองพ้ืน
มีความชื้นที่เหมาะสม แต่ถ้าวัสดุรองพ้ืนแห้งเกินไปจะไม่มีการจับตัว
กันเลย เมื่อปล่อยลงจากมือจะเกิดเป็นฝุ่นฟุ้ง ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน 
เพ่ือคลุกเคล้าให้วัสดุรองพ้ืนกับอุจจาระเข้ากันอย่างดี พร้อมทั้ง
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ความชื้นและแก๊สแอมโมเนียได้ระบายถ่ายเทออกไปจากวัสดุรองพ้ืน
นั้นด้วย 

 ผลดีของการควบคุมวัสดุรองพ้ืน 
 1. สุขภาพของไก่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคแทรกซ้อน 
 2. ประสิทธิภาพการใช้อาหารดี (เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
หรือไข่ด)ี 
 3. อัตราการเจริญเติบโตของไก่ในฝูงจะค่อนข้างสม่้าเสมอ 
 4. ลดจ้านวนเชื้อโรคต่างๆ ลงได้ 
 5. โอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนน้อยลง 
 6. การควบคุมโรคและพยาธิท้าได้ง่าย 

การเปลี่ยนวัสดุรองพื้น 
 โดยทั่วไปวัสดุรองพ้ืนไม่จ้าเป็นต้องเปลี่ยน หากจัดการดูแล
ดี มีการกลับอย่างสม่้าเสมอตลอดระยะการเลี้ยง แต่หากมีการเปียก
ชื้นเป็นบางจุด โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งขวดน้้ามักจะเปียกชื้นมากกว่า
จุดอ่ืนๆ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเฉพาะจุดๆ นั้น หรือกรณีโรคระบาดก็
ควรจะเปลี่ยนวัสดุรองพ้ืนที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคออกไปทิ้งไกลๆ 
หรือใช้ท้าปุ๋ยเป็นประโยชน์ต่อพืชต่อไป 

การตดัปากไก่ 
 การตัดปากไก่เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคในการปฏิบัติ
ค่อนข้างสูง ทั้งนี้เพราะว่าผู้ตัดจะต้องตัดปากของไก่ออกให้เท่ากัน
หมดทุกตัว เพ่ือมิให้ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน ไม่เช่นนั้นไก่
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ภายในฝูงเดียวกันจะโตไม่สม่้าเสมอ เพราะการตัดปากถือว่าเป็นการ
สร้างความเครยดต่อไก่มากท่ีสุดก็ว่าได้ 

 ช่วงอายุที่ เหมาะสมที่สุดในการตัดปากคือ ไก่ที่อายุ
ประมาณ 6-10 วัน สัดส่วนที่ตัดออกคือ หนึ่งในสาม ถึง ครึ่งหนึ่ง
ของจงอยปากล่างโดยใช้วิธีการจี้หรือตัดส่วนแหลมออกเล็กน้อย 
หลังจากนั้นจี้จงอยปากกับใบมีดความร้อน 1-3 วินาที เพ่ือช่วยห้าม
เลือดและท้าลายเนื้อเยื่อส่วนที่เหลือตรงรอยตัด ท้าให้จงอยไม่งอก
มาใหม่ รูปแบบเมื่อตัดปากเสร็จคือจงอยปากบนจะต้องสั่นกว่า
จงอยปากล่าง 

 ประเภทของไก่ที่ต้องตัดปากไก่ ได้แก่ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ (พ่อ-
แม่พันธุ์) และไก่ที่มีอายุการเลี้ยงนานกว่า 2 เดือนขึ้นไป เหตุผลคือ 
การเลี้ยงไก่จ้านวนมากอยู่ภายในฝูงเดียวกันย่อมก่อให้เกิดการ
จัดล้าดับ สังคมฝูงตามธรรมชาติ ซึ่งการจัดล้าดับสังคมของไก่จะ
แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของการจิกตีกัน ตัวใดภายในฝูงที่มี
ความแข็งแรงสมบูรณ์น้อย ตกใจง่าย ไม่กล้าสู้ตัวอ่ืนๆ เลยมักจะ 
แคระแกรน เลี้ยงไม่โต เพราะไม่กล้าที่จะเข้ากินอาหาร หรือแม้แต่
การพักผ่อนนอนหลับก็จะถูกตัวที่เก่งกว่ารบกวนเสมอ 

 ส่วนไก่กระทบหรือไก่ เนื้อที่มีอายุการเลี้ยงเพียง 6-7 
สัปดาห์ ไม่จ้าเป็นต้องตัดปาก เพราะช่วงอายุดังกล่าวยังไม่เกิด
ปัญหาการจัดล้าดับสังคมแก่งแย่งชิงความเป็นหนึ่งภายในฝูง 

 สาเหตุของการจิกกัน 
 1. เกิดจากลักษณะทางพันธุกรรมและพฤติกรรมของไก่ที่
อยู่รวมกันเป็นจ้านวนมาก โดยไก่จะแสดงออกในรูปก้าวร้าว 
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 2. เกิดจากสภาพการจัดเลี้ยงที่ ไม่ถูกต้อง  ไก่ย่อมเกิด
สภาวะเครียดสูง ซึ่งมีสาเหตุต่างๆ คือ 

- การเลี้ยงไก่แน่นเกินไป ทางแก้คือ ต้องลดจ้านวนไก่
ต่อพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับอายุและประเภทของไก่ เช่น ไก่ไข่ พ่อ-แม่
พันธุ์ 

- เลี้ยงด้วยอาหารที่มีคุณภาพต่้าหรือไม่เหมาะสมกับ
ชนิดหรือประเภทไก่ ท้าให้ไก่ได้รับสารอาหารต่้ากว่าความต้องการ
ของร่างกาย 

- สภาพอากาศร้อนเกินไป ไก่มักเกิดสภาวะเครียดสูงจึง
แสดงพฤตกิรรมลักษณะก้าวร้าวจิกตีตัวที่ด้อยกว่า 

- สูตรอาหารขาดไวตามินหรือแร่ธาตุบางชนิด 
- การเลี้ยงไก่ที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงเกินไป 
- ขาดน้้าและอาหารบางเวลา 
- ความเข้มของแสงมากเกินไป 

ผลดีของการตัดปาก 
 เมื่อจงอยปากไก่ถูกตัดออก ความแหลมคมจะมีน้อยลง การ
จัดล้าดับสังคมไก่ ถึงแม้จะมีการจิกตีรุกรานตัวอ่ืนๆ ก็น้อยลง และ
ตัวที่ถูกจิกก็ไม่เจ็บมากนัก ท้าให้ไก่ทุกตัวในฝูงอยู่กันอย่างเสมอภาค 
ไม่กลัวซึ่งกันและกัน ไก่ภายในฝูงจึงเจริญเติบโตอย่างสม่้าเสมอ 
นอกจากนั้นแล้วยังช่วยลดการคุ้ยเขี่ยอาหารลงได้ และช่วยท้าให้
ประสิทธิภาพการใช้อาหารของไก่ดีขึ้น ส่วนผลเสียของการตัดปาก
จะไม่มีถ้าผู้ตัดตัดปากไก่อย่างถูกวิธี 
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 ข้อระวังการตัดปาก 
 1. ไม่ควรตัดปากขณะที่ไก่ไม่แข็งแรง 
 2. ไม่ควรตัดปากพร้อมๆ กับการท้าวัคซีนหรือการขนย้าย
ไก ่
 3. ไม่ควรตัดปากไก่ในสภาพที่ร้อนอบอ้าว (ช่วงเวลาที่
เหมาะสมคือ เช้า เย็น หรือช่วงเวลากลางคืน) 
 4. หลังการตัดปากต้องให้ไก่กินน้้าและอาหารทันที น้้าควร
ใช้ยาปฏิชีวนะและไวตามินเพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อน 
 5. ช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดของการตัดปากไก่คือ 6-10 วัน 
และช่วงอายุดังกล่าวจะเป็นช่วงอายุที่มีผลกระทบน้อยที่สุด ถ้าเป็น
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปล่อยคุมฝูง การตัดปากจะต้องตัดแต่งซ้้าอีกครั้ง
หนึ่งในช่วงเวลาประมาณ 10-12 สัปดาห์ 
 6. การตัดจะต้องตัดออกทุกตัวและต้องตัดให้เท่ากันทุกตัว
มากที่สุด คือ หนึ่งในสามถึงครึ่งของจงอยปาก หากแต่ละตัวถูกตัด
ออกไม่เท่ากันจะท้าให้ไก่ภายในฝูงโตไม่สม่้าเสมอ (ความได้เปรียบ
เสียเปรียบแตกต่างกัน) 
 7. หลังจากตัดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องสังเกตไก่ภายในฝูงอีกครั้ง
หนึ่งว่าไม่มีตัวใดมีเลือดออกถ้าพบต้องน้ามาจี้ความร้อนอีกครั้ ง 
มิฉะนั้นจะถูกตัวอ่ืนจิกเลือดไหลไม่หยุดอาจตายได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการตัด 
 1. เครื่องตัดปากไก ่ผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ส้าหรับตัดปาก
ไก่โดยเฉพาะ ดังนั้นหากเลี้ยงไก่เป็นการค้า การใช้เครื่องตัดปาก
โดยตรงจะท้าให้ผู้ตัดท้างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 2. กรรไกร อาจใช้กรรไกรตัดเล็บของคนเราตัดแทนเครื่อง
ตัดปากไก่ กรณีเลี้ยงไก่จ้านวนมากแต่การใช้กรรไกรตัด หลังจากตัด
จงอยปากแล้วต้องใช้ความร้อนจากแผ่นเหล็กหรือมีดเผาไฟจนร้อน
และแดงจี้ซ้้าอีกครั้งหนึ่งเพ่ือห้ามเลือดและท้าลายเนื้อเยื่อตรงรอย
ตัด ท้าให้ยุ่งยากเสียเวลา แต่ประหยัดต้นทุน 
 3. มีดหรือของมีคม โดยใช้มีดเผาไฟให้ร้อนแดงแล้วตัด
จงอยปากออกตามต้องการ พร้อมจี้ห้ามเลือดและท้าลายเนื้อเยื่อ
ตรงรอยตัด แต่ผู้ตัดจะค้อนมือและเสียเวลาเช่นกัน 
 การตัดหงอน 
 ในการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แบบปล่อยฝูง การตัดหงอนมี
ความจ้าเป็นเนื่องจากลักษณะหงอนส่วนใหญ่เป็นแบบหงอนจักร 
ฐานหงอนไม่แข็งแรงงเมื่อโตเต็มที่จะล้มพับลงปิดตา ด้านใดด้าน
หนึ่งท้าให้การมองเห็นสิ่งต่างๆ ไม่ถนัด ชัดเจน พ่อ-แม่พันธุ์ดังกล่าว
จะตกอยู่ในสภาวะตื่นตกใจระวังตัวอยู่ตลอดเวลาและจะถูกตัวอ่ืน
เก่งกว่ารบกวน ไม่ว่าจะเรื่องการขึ้นผสมพันธุ์หรือการกินน้้า กิน
อาหาร หรือแผลเนื่องจากไม่มีกระแสเลือดไหลหล่อเลี้ยงเซลล์ส่วน
นั้นอีกด้วย การตัดหงอนกระท้าเมื่อลูกไก่อายุ 1 วัน โดยใช้กรรไกร
ตัดออก 
 การตัดนิ้วเท้า 
 การตัดนิ้วเท้าในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ โดยเฉพาะพ่อ -แม่
พันธุ์ จ้าเป็นต้องตัดนิ้วเท้าคู่ในออกทั้งสองข้าง เพ่ือป้องกันมิให้หลัง
แม่พันธุ์ฉีกขาดหรือเกิดบาดแผลจากการผสมพันธุ์ เพราะเล็บที่ 
แหลมคมอาจท้าให้หลังของแม่พันธุ์ฉีกขาดหรือเจ็บปวดมาก และไม่
ยอมให้พ่อพันธุ์ขึ้นผสมอีกต่อไป การตัดนิ้วเท้าจะกระท้าเมื่อลูกไก่
อายุ 1 วัน หรือกระท้าพร้อมกับการตัดปาก (อายุ 6-10 วัน) 
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 ผลดีของการตัดหงอนและตัดนิ้วเท้า 
 1. เปอร์เซ็นต์การผสมติดสูง 
 2. หลังแม่พันธุ์ไม่เกิดบาดแผล 
 3. ลดปัญหาการเกิดแผลที่หงอนเนื่องจากการจิกตีหรือ 
ขีดข่วน 
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การเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ 
 
ปลาหมอไทย (Climbing Perch, Anabastestudineus, 

Bloch) เป็นปลาน้้าจืดพ้ืนบ้านนิยมบริโภคกันทั่วทุกภาค มีชื่อเรียก
ต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือ เรียกว่าปลาเข๋ง ภาคอีสาน 
เรียกว่า ปลาสะเด็ด ภาคใต้ เรียกว่า อีแกปูยู สามารถพบได้ในแม่น้้า 
หนอง บึง และแหล่งน้้าทั่วไปเป็นปลาที่มีความทนต่อปริมาณที่มีน้้า
น้อยๆ หรือขาดน้้าได้เป็นเวลานานกว่าปลาชนิดอ่ืนๆ ธรรมชาติของ
ปลาหมอหนึ่งตัวสามารถแพร่พันธุ์และวางไข่ได้จ้านวนมากเป็นปลา
กินพืชและกินเนื้อที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่
เดือน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นน้้ากร่อย หรือ
น้้าเค็มได้อย่างดี เกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงปลาหมอไทยเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะสามารถเลี้ยงได้ในอ่างเก็บน้้า นาข้าว และเลี้ยงผสมรวมกับ
ปลาชนิดอื่นได้ดี 

 การเลี้ยงปลาหมอไทยนิยมเลี้ยงปลาหมอเพศเมียมากกว่า
ปลาหมอเพศผู้ เพราะปลาหมอเพศเมียจะมีขนาดโตขนาดของล้าตัว
มีความกว้างมากกว่าเพศผู้จึงน้้าหนักมากกว่าเพศผู้ ส่วนปลาหมอ
เพศผู้จะมีล้าตัวเรียวยาวกว่าเพศเมียและความกว้างล้าตัวสั้นกว่า 
จึงมีน้้าหนักน้อยกว่าปลาหมอเพศเมียปลาหมอเพศเมียเมื่อเลี้ยง 
ได้ขนาดตัวโตเต็มวัยเมื่อจับขายจะได้ปลา 4-5 ตัวในน้้าหนัก 
1 กิโลกรัม ดังนั้นจึงต้องแปลงเพศปลาหมอให้เป็นเพศเมียเพ่ือเลี้ยง
แล้วจับขายจะได้ราคามากกว่าการเลี้ยงปลาหมอเพศผู้ 
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ปลาหมอไทยเป็นปลาน้้าจืดพ้ืนบ้านของไทย ที่มีความ 

ส้าคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ประชาชนทุกระดับชนชั้นของ
สังคมไทยนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถประกอบ
อาหารได้หลากหลาย ทั้งแกง ต้ม ทอด ย่างหรือแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งเป็นปลาที่มีความทนทานทรหดอดทนสูง
เพราะมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ (labyrinth organ) จึงอาศัยอยู่ได้
ในบริเวณที่มีน้้าน้อยๆหรือที่ชุ่มชื้นได้เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม
ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากแหล่งน้้าธรรมชาติโดยกรมประมงรายงานว่า
ปี 2543 มีผลผลิตปลาหมอไทยทั้งหมด 7,200 เมตริกตัน คิดเป็น
มูลค่า 207 ล้านบาท เป็นผลผลิตปลาจากแหล่งน้้าธรรมชาติ 6,730 
เมตริกตัน และการเพาะเลี้ยง 470 เมตริกตัน โดยบริโภคในรูปปลา
สดร้อยละ 48 ปลาร้าร้อยละ 12 นอกจากนั้นอีกร้อยละ 4 ท้าปลา
เค็มตากแห้ง รมควันและอ่ืนๆ 

แต่จากผลจากการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม
และการเกษตร จ้านวนประชากรความต้องการบริโภคอาหารที่ทวี
เพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่วิกฤติการณ์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
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ทรัพยากรสัตว์น้้าเสื่อมโทรมลงมาก ปริมาณปลาหมอไทยที่ส่วนใหญ่
จับมาจากแหล่งน้้าธรรมชาติ ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว 

การเพาะเลี้ยงปลาแบบหนาแน่นสูงเชิงพาณิชย์จึงเริ่ม 
มีบทบาทส้าคัญยิ่ง การวิจัยเพ่ือ พัฒนาการผลิตปลาหมอไทย 
ทั้งคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ด้านพันธุกรรม การเพาะพันธุ์ อนุบาล 
การเลี้ยงและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต โดยมีเป้าหมายให้
มีผลผลิตต่อพ้ืนที่สูงสุด เจริญเติบโตดี มีค่าอัตราแลกเนื้อต่้า ได้ปลา
ขนาดตลาดและมีผลก้าไรสูงสุด ตลอดจนเชิงคุณภาพ ได้ปลาที่ 
หัวเล็ก สันหนา สีสันเหลืองสวย ต้านทานโรคพยาธิ เนื้อรสเลิศและ
มีอัตรารอดตายสูง เหล่านี้ คือเป้าหมายสูงสุด 

รูปร่างและลักษณะปลาหมอไทย  
ปลาหมอไทย มีชื่อสามัญว่า Climbing Perch และชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Anabas testudineus ปลาหมอไทยมีล้าตัวป้อม
ค่อนข้างแบน ความยาวประมาณ 3 เท่าของความลึก ล้าตัวมี 
สีน้้าตาลเหลืองปนด้า ส่วนท้องสีจางกว่าส่วนหลัง เกล็ดแข็งแบบ 
ctenoid ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 17-18 ก้าน และก้านครีบอ่อน 
9-10 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 9-10 ก้าน และก้านครีบอ่อน 
10-11 ก้าน ครีบท้องมีก้านครีบแข็ง 2 ก้าน และก้านครีบอ่อน 
5 ก้าน ครีบอกมีก้านครีบอ่อนทั้งหมด 15 ก้าน กระดูกสันหลังมี 
26-28 ข้อ ต้าแหน่งตั้งต้นของครีบหลังครีบอก ครีบท้องอยู่ในแนว
เดียวกัน เส้นข้างตัวแบ่งขาดเป็น 2 ตอน จ้านวนเกล็ดบนเส้นข้างตัว
ตอนบน 14-18 เกล็ด ตอนล่าง 10-14 เกล็ด ปลายกระดูกกระพุ้ง
แก้มมีลักษณะเป็นหนามหยัก แหลมคมมากและส่วนล่างของกระพุ้ง
แก้มแบ่งแยกอิสระ เป็นกระดูกแข็งส้าหรับปีนป่าย เรียกว่า ichy 
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feet กระดูกกระพุ้งแก้มงอพับได้ หางเป็นแบบมนกลมเล็กน้อย 
ตามล้าตัวมีแถบสีด้า 7-8 แถบ และที่โคนหางมีจุดสีด้ากลม ซึ่งซีด
จางหายไปได้เมื่อเวลาตกใจ ปากอยู่ตอนปลายสุดของหัวและเฉียง
ขึ้นเล็กน้อย ริมฝีปากยืดหดไม่ได้ มีฟันแหลมคม เหนือริมฝีปากบน
ก่อนถึงตาทั้งสองข้าง เป็นหนามแหลมคม บริเวณหนามแหลมของ
ปลายกระดูกกระพุ้งแก้มจะมีลักษณะคล้ายเนื้อเยื่อสีด้าติดอยู่ 
ทั้งสองข้าง ปลาหมอไทยมีอวัยวะช่วยหายใจ (labryrinth organ) 
อยู่ ในช่องเหงือกใต้ลูกตา จึงท้าให้สามารถอยู่บนบกได้นานๆ 
(สมโภชน์, 2554) 

แหล่งที่อยู่อาศัยและการแพร่กระจาย 
ปลาหมอไทยอาศัยอยู่ในแหล่งน้้าจืดทั่วๆ ไป ทั้งแหล่งน้้า

นิ่งและน้้าไหล พบในแถบจีนตอนใต้ อินโดจีนไทย มลายา พม่า 
อินเดีย ศรีลังกา เกาะฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย สามารถปรับตัว
เจริญเติบโตเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นน้้ากร่อย ป่าจากหรือที่ลุ่ม
ดินเค็มชายฝั่งทะเล ที่มีความเค็มไม่เกิน 10 ส่วนในพัน และน้้าที่
ค่อนข้างเป็นกรดจัด เช่น ป่าพรุ ตลอดจนมักฝังหรือหมกตัวใน 
โคลนตมได้เป็นระยะเวลานานๆ จึงเป็นปลาที่มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจและเกล็ดที่หนา 
แข็ง ปกคลุมท่ัวตัว 

อาหารและนิสัยการกินอาหาร 
ปลาหมอไทยเป็นปลากินเนื้อ (carnivorous fish) จึงเป็น

ปลาผู้ล่า (predator) สัตว์น้้าที่มีขนาดเล็กกว่าและชอบกินอาหาร 
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ที่ผิวน้้าและกลางน้้า อย่างไรก็ตาม สามารถกินเมล็ดข้าว ธัญพืช 
ปลวก ตัวอ่อนแมลงน้้า ตั๊กแตน กุ้งฝอยหรือลูกปลาเล็กปลาน้อยที่มี
ชีวิตหรือตายแล้วเป็นอาหาร หลังจากลูกปลาฟักออกจากไข่เป็นตัว 
ระยะ 3 วันแรก จะใช้ถุงอาหาร (yolk sac) เป็นอาหาร แล้วจะ 
เริ่มกินอาหารมีชีวิตขนาดเล็กๆ (zooplankton feeder) พวก 
protozoa, rotifer, copepod, ostracod, ไรแดงและลูกน้้า เป็น
อาหาร หลังจากฟันปลาพัฒนาสมบูรณ์แล้ว จึงสามารถกินตัวอ่อน
แมลง สัตว์หน้าดิน (benthos) ลูกกุ้งและลูกปลาวัยอ่อน ตลอดจน
อาหารส้าเร็จรูปเป็นอาหารได้ 

 การเลี้ยงปลาหมอไทย การเลี้ยงปลาหมอไทยให้ประสบ
ผลส้าเร็จและมีก้าไรสูงนั้น จะต้องใช้พันธุ์ปลาหมอที่มีการคัดเลือก
สายพันธุ์ที่ดีและมีการแปลงเพศให้เป็นเพศเมีย โดยใช้ฮอร์โมน
เอสโตรเจนให้เป็นปลาตัวเมียร้อยละ 85 เนื่องจากปลาเพศเมียมี
ล้าตัวใหญ่ เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงใช้ระยะเวลาสั้นและที่
ส้าคัญต้องใช้เทคนิคในการจัดการและอาหารที่มีคุณภาพ เมื่อจับ
ขายจะท้าให้มีรายได้ที่สูงข้ึน   

 ขั้นตอนในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาหมอ 

1.  สูบน้ าออกจากบ่อให้แห้ง 
 การสูบบ่อให้แห้ง จะช่วยก้าจัดศัตรูปลาที่หลบซ่อนอยู่

ในบ่อ และขจัดของเสียตลอดจนปรับโคลนเลนพ้ืนบ่อให้เหมาะสม 
หลังจากสูบบ่อแห้งแล้ว ควรหว่านปูนขาวในขณะที่ดินยังเปียก 
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ในอัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่เพ่ือปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง
ของดินและฆ่าโรคพยาธิ 

2.  ก าจัดวัชพืชและพันธุ์ไม้น  า 
 วัชพืชและพันธุ์ไม้น้้าที่มีอยู่ในบ่อ จะเป็นแหล่งหลบซ่อน

ตัวของศัตรูปลาหมอไทย เช่น ปลาช่อน ปลาดุก กบและงู เป็นต้น 
และท้าให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าลดลง เนื่องจากพืชน้้าใช้
ออกซิเจนในการหายใจเช่นเดียวกับปลา นอกจากนี้ หากมีพืชน้้าอยู่
ในบ่อมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการให้อาหารปลา และการวิดบ่อจับ
ปลา 

3.  การตากบ่อ 
 การตากบ่อจะท้าให้แก๊สพิษในดินบางชนิดสลายตัวไป 

เมื่อถูกความร้อนและแสงแดด ทั้งยังเป็นการฆ่าเชื้อโรค และศัตรู
ปลาที่ฝังตัวอยู่ในดิน ควรใช้เวลาในการตากบ่อ 2-3 สัปดาห์ 

4. สูบน  าเข้าบ่อ 
 ใช้ผ้าไนล่อนกรองน้้าเพ่ือป้องกันไข่ปลาและศัตรูจาก

ภายนอกเข้ามา สูบน้้าใส่บ่อให้ได้ระดับ 0.8-1 เมตร ทิ้งไว้ 2-3 วัน
ก่อนปล่อยปลาลงอนุบาลหรือเลี้ยง  

5. การป้องกันศัตรู 
 ควรใช้อวนไนล่อนสีฟ้ากั้นรอบคันบ่อให้สูงจากพ้ืน

ประมาณ 60-90 เซนติเมตร เพื่อป้องกันศัตรูปลา และท้าตาข่ายกัน
นกเพ่ือป้องกันนกไม่ให้มากินลูกปลา 
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 อัตราการปล่อยปลา 
- ขนาดบ่อ 1 งาน ความลึกของบ่อ 1.50-1.80 เมตร 

สามารถปล่อยลูกปลาได้ประมาณ 10,000 - 15,000ตัว  
- ขนาดบ่อ 2 งาน ความลึกของบ่อ 1.50 – 1.80 เมตร 

สามารถปล่อยลูกปลาได้ประมาณ 20,000 – 30,000 ตัว 
-  ขนาดบ่อ 0 ไร่ ความลึกของบ่อ 1.50 – 1.80 เมตร 

สามารถปล่อยลูกปลาได้ประมาณ 40,000 -    50,000 ตัว 
***หมายเหตุ อัตราการปล่อยลูกปลาให้ดูความเหมาะสม

ของบ่อและความจุของน้้า สามารถปล่อยในอัตราที่มากกว่านี้ไม่เกิน 
10-20 % 

 ลักษณะลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศ 
1. ลักษณะเด่นของปลาหมอไทยที่แปลงเพศจะต้องมีปลาย

ครีบหาง ครีบข้าง ลักษณะออกสีชมพูปนแดง 
2. ลักษณะหัวจะเล็ก ตัวอ้วน หรือเราเรียกว่า ทรงใบโพธิ์ 
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ขั้นตอนในการให้อาหาร 
 1. เมื่อเราได้ลูกปลามาปล่อยลงในบ่อเรียบร้อยแล้ว ใช้
เกลือหว่านให้ทั่วบ่อในอัตราส่วน 1 งานต่อเกลือ 5 กิโลกรัม  
 -  เมื่อหว่านเกลือเรียบร้อย ปล่อยปลาทิ้งไว้ประมาณ 8-10 
ชั่วโมง แล้วเตรียมอาหารกุ้งผสมกับยาปฏิชีวนะให้เป็นมื้อแรก 
 -  มื้อที่สองของการให้อาหาร เราต้องเปลี่ยนจากยาเป็น
วิตามินซีผสมกับอาหารกุ้งเหมือนเดิม ท้าแบบนี้ติดต่อกันประมาณ 
7-10 วัน 

 ***หมายเหตุ เราต้องดูขนาดปลาในช่วง 7-10 วัน ถ้าขนาด
ปลาโตจนสามารถที่จะกินอาหารขนาดประมาณเม็ดสาคูได้ เราก็
สามารถผสมอาหารขนาดประมาณเม็ดสาคูลงไปแทนได้  

2. ถ้าลูกปลาได้อายุประมาณ 1 เดือน เราสามารถให้
อาหารเบอร์ 1 ผสมกับอาหารขนาดประมาณเม็ดสาคู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เราต้องดูการเจริญเติบโตของปลาและการกินอาหารว่าสามารถกิน
อาหารเบอร์ 1 ได้หรือไม่ ถ้าได้เราสามารถปรับให้อาหารเบอร์ 1 
เพียงอย่างเดียว 

3. ช่วงอายุปลาได้ 30-45 วัน เราควรให้กินอาหารเบอร์ 1 
ที่โปรตีนร้อยละ 32  

4. ช่วงอายุปลาได้ 45-60 วัน เราควรให้อาหารเบอร์ 1 
ผสมกับอาหารเบอร์ 2 จนปลาได้อายุครบ 75 วัน  

5. หลังจากอายุได้ 75-120 วัน เราควรให้อาหารเบอร์ 2 ที่
โปรตีนร้อยละ 30 จนกว่าจะจับขายสู่ตลาด  

แม้ว่าปลาหมอไทยสามารถอาศัยอยู่ได้ในน้้าที่มีคุณภาพต่้า
กว่าปกติได้ก็ตาม แต่ก็จ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้้า เพราะน้้าใหม่ 
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จะกระตุ้นให้ปลากินอาหารดีขึ้น ส่งผลให้เจริญเติบโตดี แข็งแรงและ
ลดของเสียที่หมักค้างพ้ืนบ่อ ทั้งนี้ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้้าทุกครั้งต้อง
แน่ใจว่าคุณภาพน้้าที่สูบเข้ามาใหม่ ไม่แตกต่างจากคุณภาพน้้าในบ่อ
มากนักและสะอาดเพียงพอที่จะไม่ท้าให้ปลาเป็นโรคได้ ในช่วงเดือน
แรกไม่จ้าเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้้า แต่จะใช้วิธีเพ่ิมระดับน้้าทุกสัปดาห์ 
หลังจากเดือนที่ 2 แล้วจึงเปลี่ยนถ่ายน้้าเดือนละ 2 ครั้ง โดยเปลี่ยน
ถ่ายน้้าปริมาณ 1 ใน 3 ของน้้าในบ่อ หรือขึ้นอยู่กับสภาพคุณภาพ
น้้าในบ่อ ไม่ควรถ่ายเปลี่ยนน้้าออกมากจนท้าให้ระดับน้้าในบ่อลดลง
อย่างฉับพลัน ควรถ่ายน้้าพ้ืนบ่อออกและปล่อยน้้าใหม่เข้าบ่ออย่าง
สมดุลกัน ปลาจะไม่ตื่นตกใจ 

การป้องกันและก าจัดโรคปลาหมอไทย 
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ทั้งสัตว์น้้าจืดหรือสัตว์น้้าชายฝั่ง 

ปัญหาที่เกษตรกรมักประสบเสมอ คือ การเกิดโรคพยาธิ ดังนั้น 
การจัดเตรียมบ่อท่ีถูกต้อง ปล่อยลูกปลาอัตราที่เหมาะสม ใช้อาหาร
ที่มีคุณภาพและขนาดเม็ดอาหารที่เหมาะสม จักส่งผลให้สัตว์น้้า
สุขภาพแข็งแรง ถือเป็นวิธีควบคุมป้องกันโรคที่ดีท่ีสุด 

แต่การตายของปลานั้น ไม่จ้าเป็นเสมอไปว่าเกิดจากการ
ป่วยเป็นโรค เพราะบางครั้งอาจเกิดจากปัจจัยสภาพสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ในบ่อเลี้ยงไม่เหมาะสม เช่น ชนิดและคุณภาพของอาหารที่
ด้อยคุณภาพ ความหนาแน่นที่สูงมากเกินสมรรถนะของบ่อที่รองรับ
ได้ สารพิษปนเปื้อนในน้้า คุณภาพน้้า อากาศหรือภาวะแวดล้อมที่
แปรปรวนเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เป็นต้น ดังนั้น เกษตรกรต้องใฝ่
สังเกตและเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์จะสามารถวิเคราะห์
สมมตฐิานอาการของปลาได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด 
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 โรคปลามักระบาดในต้นฤดูฝนหรือช่วงรอยต่อของฤดูกาล 
ปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น กระบวนการ 
เมตาบอริซึมจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิน้้า ส่วนใหญ่มักเริ่มต้น
จากปัจจัยภาวะแวดล้อมของน้้าและสภาพพ้ืนบ่อเสื่อมโทรม เมื่อ
อุณหภูมิน้้าต่้า ภูมิต้านทานและสุขภาพปลาจะอ่อนแอ ปรสิตหรือ
พยาธิภายนอกจะเจริญเติบโต ขยายตัวสูงมากและแพร่เข้าท้าลาย
ผิวหนัง ซอกเกล็ด เหงือก หรือครีบอย่างรุนแรง หลังจากนั้นเมื่อมี
แผลหรือเป็นจ้้าระคายผิวปลา เชื้อรา แบคทีเรียหรือไวรัส จะเข้า
โจมตีหรือฝังตัว แพร่ขยายพันธุ์จนปลาป่วย แสดงอาการให้พบเห็น  

การป้องกันโรคระบาดปลาในบ่อเลี้ยง 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้า กรมประมง มีค้าแนะน้าในการ

ป้องกันรักษาโรคปลา ดังนี้ 
1. ถ้าพบปลาป่วยเป็นโรคระบาดในธรรมชาติในช่วงปลาย

ฤดูฝนต่อกับฤดูหนาว ให้รีบปิดบ่อหรืองดการเติมน้้าเข้าบ่อโดยทันที 
2. ในระหว่างที่ปิดน้้า จ้าเป็นต้องลดปริมาณอาหารที่ให้

ปลากินเพ่ือป้องกันน้้าเน่าเสีย 
3. ควบคุมคุณภาพน้้าในบ่อโดยใช้ปูนขาวอัตรา 60-100 

กิโลกรัมต่อบ่อ 1 ไร่ ระดับน้้าลึก 1 เมตร 
4. ในกรณีที่น้้าในบ่อเริ่มเน่าเสียโดยมีแก๊สผุดขึ้นมาจาก 

พ้ืนบ่อ ให้สาดเกลือเม็ดบริเวณที่มีแก๊สประมาณ 200-300 กิโลกรัม
ต่อบ่อขนาด 1 ไร่ ระดับน้้าลึก 1 เมตร 

5. เมื่อพบว่าปลาในธรรมชาติหายป่วยแล้ว และอุณหภูมิ
ของน้้าสูงขึ้น หรือสิ้นสุดฤดูหนาวแล้ว จึงเริ่มท้าการถ่ายเทน้้า และ
เพ่ิมปริมาณอาหารของปลาได้ตามปกติ 
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 ข้อปฏิบัติเม่ือปลาในบ่อเลี้ยงป่วยด้วยโรคระบาด 
1. ห้ามท้าการเปลี่ยนน้้าหรือถ่ายเทน้้า ปิดทางเข้า-ออก

ของน้้าให้สนิท 
2. ช้อนปลาที่ตายหรือป่วยใกล้ตายออกเท่าที่จะท้าได้และ

ท้าลายโดยการฝังดินหรือเผาทิ้ง 
3. ให้งดอาหารหรือลดปริมาณอาหารลง 
4. สาดปูนขาวลงในบ่อเลี้ยงในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อ

บ่อขนาด 1 ไร่ระดับน้้าลึก 1 เมตร และอาจจะ ต้องสาดปูนขาวซ้้า
อีกในอัตราเดียวกันทุก ๆ 3-4 สัปดาห์ 

5. ในกรณีที่มีแก๊สผุดขึ้นมาจากพ้ืนบ่อให้สาดเกลือ 200-
300 กิโลกรัมต่อบ่อ 1 ไร่ระดับน้้าลึก 1 เมตร 

6. เมื่อพบว่าปลาในธรรมชาติหายป่วยแล้ว จึงท้าการเปิด
ถ่ายน้้า และให้อาหารตามปกติ 

 วิธีปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้ยาและสารเคมี 
1. ก่อนใช้ยาและสารเคมีทุกชนิด ควรอ่านวิธีใช้ให้ละเอียด 

เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 
2. เปิดภาชนะท่ีบรรจุยาด้วยความระมัดระวัง 
3. ควรสวมถุงมือและใส่หน้ากากกันฝุ่นขณะใช้ยา 
4. เมื่อใช้ยาและสารเคมีแล้ว ควรช้าระร่างกายให้สะอาด

ด้วยสบู่และล้างภาชนะท่ีใช้ให้สะอาด 
5. กรณีที่ใช้ยาผิดขนาดกับสัตว์น้้าโดยใช้วิธีแช่ ควรถ่ายน้้า

ทันที ส่วนวิธีผสมอาหารควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนใช้ 
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ความต้องการของตลาดปลาหมอไทย 
ในปัจจุบันนี้ปลาหมอไทยก้ าลั ง เป็นที่ รู้ จั กในตลาด

ภายในประเทศไทย และต่างประเทศ เกษตรกรสามารถน้าผลผลิต
ออกไปจ้าหน่ายทั้งตลาดภายในและนอกประเทศได้ เพราะเป็นที่
นิยมของผู้บริโภคท่ัวไป 

 ราคาซื้อขาย 
- ปลาหมอไทยขนาด 2-4 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 

80-100 บาท ที่ปากบ่อ 
- ปลาหมอไทยขนาด 5-7 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 

65-80 บาท ที่ปากบ่อ 
***หมายเหตุ ส่วนปลาที่เล็กกว่า 7 ตัวลงไป ไม่เป็นที่

ต้องการของตลาดทั่วไป*** 
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การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

การเชื่อมแห้ง 
 การถนอมอาหารโดยวิธี “เชื่อมแห้ง” นั้น สืบเนื่องมาจาก
วิธี “เชื่อม” การเชื่อมนั้นเชื่อมให้น้้าเชื่อมเข้าในเนื้อผักหรือผลไม้ที่
ต้องการเชื่อม จนอ่ิมเต็มที่ สิ่งที่เชื่อมใสเป็นเงาก็ใช้ได้ ส่วนเชื่อมแห้ง
นั้น ยังต้องเลยขั้นนี้ไปอีกเมื่อถึงขั้นที่เชื่อมแล้วจะต้องเคี่ยวน้้าเชื่อม
ให้ข้น น้้าเชื่อมเหลือน้อยมากจนแห้งเกาะสิ่งที่เชื่อมขาวทั่วไปจึง
ใช้ได ้
 ก่อนการเชื่อมแห้ง มีบ่อยครั้งที่ต้องดึงน้้าออกจากสิ่งที่ใช้
เชื่อม โดยการใช้ “เกลือ” ช่วย เช่น ลูกต้าลึง สับปะรด เป็นต้น ต้อง
เคล้าเกลือหมักไว้ให้น้้าออกเสียก่อน ระยะเวลาในการหมักก็ไม่
เท่ากัน เช่น สับปะรดเคล้าเกลือไว้สักครู่ก็พอแล้ว เพราะเนื้อหยาบ 
เกลือจึงซึมเข้าได้เร็ว ส่วนลูกต้าลึงใช้เวลานานกว่าเพราะมีผิวที่ซึม
ยากกว่า 
 น้้าปูนใส ใช้บ่อยครั้งในการเชื่อมแห้ง เพราะต้องการแช่ให้
สิ่งที่จะเชื่อมแข็งตัวก่อนโดยความร้อน เช่น ลูกต้าลึง ฟักทอง เมล็ด
บัว จึงควรพิจารณาว่า สิ่งใดควรแช่ สิ่งใดไม่ควร ถ้าต้องการให้
กรอบแข็ง หรือต้องการให้เนื้ออยู่ตัวแข็งไม่อ่อน ก็ควรแช่ในน้้าปูนใส่
เสียก่อน 
 ระยะเวลาในการแช่น้้าปูนใสนั้นก็ไม่เท่ากัน เช่น ลูกต้าลึง
แช่ 2 ชั่วโมง ส่วนฟักทองแช่ 1 คืน ทั้งนี้เพราะลูกต้าลึง น้้าปูนซึม
เข้าได้ง่ายกว่าและมีผลเล็ก ส่วนฟักทองนั้นเนื้อแน่นและชิ้นใหญ่จึง
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ซึมยาก ต้องใช้เวลานาน นี่คือตัวอย่างของการใช้การพิจารณาหา
เหตุผล 
 น้้าตาล การ “เชื่อมแห้ง” ใช้ความเข้มข้นของน้้าตาล
มากกว่า “เชื่อม” เพราะต้องให้น้้าเชื่อมถึงขั้นขึ้นเกล็ด ส่วนการ
เชื่อมนั้น ถ้าน้้าตาลมากไปจะตกผลึก ท้าให้อาหารไม่ขึ้นเงา และซ้้า
ยังต้องใช้น้้ามะนาว หรือกรดซิตริกช่วยไม่ให้น้้าตาลตกผลึกใน
ปริมาณที่ไม่ท้าให้น้้าเชื่อมมีรสเปรี้ยว ส่วน “การเชื่อมแห้ง” นั้นไม่
ใช้ 
 การเก็บ ต้องเก็บเม่ืออาหารเย็นสนิทถึงภายในแล้ว ทาง
ที่ดีเม่ือเชื่อมแล้วควรตากแดด หรือใช้อบในเตาอบ ไฟอ่อนมาก
แทนการตากแดดให้แห้งดี แล้วผึ่งลมให้เย็นสนิท 30 นาที จึงเก็บใน
ภาชนะสะอาด แห้งสนิท ปิดสนิท ถ้าต้องการเก็บนานมาก อาจใช้
ยากันบูดได้ ในขณะที่เชื่อมเกือบได้ที่แล้ว โดยชั่งน้้าหนักอาหาร 
1 กิโลกรัม (1,000 กรัม) ใช้ยา 1 กรัม โดยละลายกับน้้าเล็กน้อย
เสียก่อน ใส่ตอนที่น้้าเชื่อมข้นพอควรแล้ว เพ่ือให้น้้าเชื่อมซึมเข้า 
ในน้้าได้ ยาที่ใช้คือ โซเดียมเบนโซเอทบีพี 1980 ขององค์การ 
เภสัชกรรม 

การใช้ความร้อน และตากแห้ง 
 การตากแห้ง ซึ่งมีทั้งการใช้ผักสด ผลไม้มาถนอมไว้ให้ได้
นานวัน ในการนี้ต้องใช้เกลือ และน้้าตาลช่วยในการถนอมเนื้อผัก
และผลไม้ไม่ให้เสียเร็ว การท้ามีขั้นตอน โดยเริ่มต้นด้วยการหมักกับ
เกลือ น้้าเกลือหรือใช้ส่วนผสมหลายอย่าง แต่ไม่พ้นเกลือไปได้ 

 คุณสมบัติของเกลือ คือ เกลือจะช่วยดึงน้้าที่อยู่ในผักและ
ผลไม้ออกมาท้าให้ผลิตผลนั้นนิ่มลง และสามารถดูดซึมสิ่งอ่ืนเข้าไป
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แทนที่ ในขณะเดยวกันความเค็มของเกลือก็จะช่วยรักษาอาหารนั้น
ไว้ไม่ให้เสียง่าย ท้าให้เก็บได้นานวัน และทั้งยังให้รสเค็มแก่อาหาร
อีกด้วย 

 เกลือนั้นแทรกอยู่ในผลิตภัณฑ์อ่ืนด้วย เช่น ใส่ซีอ้ิว ซอส
ต่างๆ ฉะนั้นในการท้าอาหารแปรรูปจ้าพวกเนื้อสัตว์ ซึ่งมักใช้สิ่ง
เหล่านี้ผสมลงด้วย เพ่ือปรุงแต่งรสให้กลมกล่อม และตกแต่งสีเป็นสี
น้้าตาล สิ่งเหล่านี้ก็ช่วยถนอมอาหารให้เก็บได้นานขึ้นด้วย และการ
แปรรูปอาหารเนื้อสัตว์ในประเภทนี้ มักใช้ความร้อนช่วยท้าให้สุก
บ้าง หรือน้าไปตากแดดให้แห้งเสียก่อน เมื่อรับประทานจึงจะน้ามา
ท้าให้สุกด้วยการปิ้ง หรือ ทอด 
 กรรมวิธีในการใช้ความร้อน นอกจากใช้แสงแดดแล้ว 
ยังอาจใช้วิธีอ่ืนๆ ได้อีกหลายอย่างคือ 

 การลวก คือการจุ่มอาหารลงในน้้าเดือดเร็วๆ แล้วยกขึ้น
ท้าซ้้าๆ กันหลายๆ ครั้ง เพื่อท้าให้อาหารสุก 

 การอบ ใส่อาหารท้าให้สุกในเตาอบ ซึ่งอาจเป็นเตาแก๊ส 
เตาน้้ามันก๊าด หรือเตาถ่าน หรือเตาไฟฟ้า ขึ้นกับความสามารถใน
การดัดแปลงของท่านเอง หรือก้าลังทรัพย์ในการซื้อหา แต่ควรเป็น 
เตาอบที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ 

 การคั่ว คือท้าให้สุกในกระทะต้องใช้การคน ช่วยท้าให้
อาหารสุกเท่ากัน และอาหารมีสีสวยเสมอกัน การคั่วมักใช้ไฟอ่อน 

 การนึ่ง คือท้าให้สุกด้วยไอน้้า โดยใช้ลังถึง ประกอบด้วย
หม้อน้้าชั้นล่าง และชั้นบนเจาะรูให้ไอน้้าขึ้นได้ และใช้วางอาหาร มี
ฝาปิดไอน้้าช่วยท้าให้อาหารสุก ต้องเช็ดฝาด้านในของลังถึง และใช้
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กระดาษปิดลังถึงก่อนปิดฝา เพื่อป้องกันไอน้้าจากฝาไม่ให้หยดลงใน
อาหาร 

 การทอด ใช้น้้ามันท้าให้สุก อาจใช้น้้ามันมากหรือน้อย ตาม
ลักษณะของอาหาร เช่นข้าวเกรียบต้องใช้ทอดด้วยน้้ามันมาก 
เพ่ือให้มีเนื้อที่ขยายตัว ใส่ทีละน้อย คนบ่อยๆ เพ่ือให้อาหารสุก
เท่ากัน และมีสีเสมอกัน 

 การทอดน้้ามันน้อย ต้องการให้อาหารสุก และมีสีเข้มขึ้น
จากเดิม นานๆ จึงกลับครั้งหนึ่ง 
 ในการท้าอาหารหวาน เช่น การกวนแล้วตากแดด มักใช้
น้้าตาลมากเพ่ือช่วยให้ส่วนผสมเหนียว มักใช้น้้ามะนาวผสม ถ้า
ต้องการให้น้้าตาลแข็งตัวมากเกินไป หรือเพ่ือปรุงแต่งรสเปรี้ยว 
ถ้าต้องการท้าแผ่นก็ต้องน้าไปตากแดดให้แห้งพอควรเสียก่อน 
 อาหารที่ใช้ความร้อนทุกประเภทดังกล่าวมาแล้วนี้ ก่อน
การเก็บไว้นานๆ จะต้องผึ่งลมให้เย็นสนิทเสียก่อนเสมอ เพ่ือให้น้้า
ระเหยหมดไปก่อน จึงจะเก็บได้นาน อาหารไม่มีเหงื่อ อันอาจเป็น
สาเหตุท้าให้เน่าเสียได้ 

การเชื่อม 
 การเชื่อม คือการถนอมอาหารไว้ โดยการใช้น้้าตาลช่วย
ชะลอให้อาหารเน่าเสียช้าลงการเชื่อมใช้น้้าตาลปริมาณมาก อาหาร
จะมีรสหวานจัด 
 กรรมวิธีการเชื่อมักใช้กับผลไม้และอาหารจ้าพวกราก เช่น 
เผือก มัน ส่วนใหญ่มักต้องแช่น้้าปูนใสเสียก่อน เพ่ือใช้แข็งตัว ไม่เละ
เวลาเชื่อม “น้้าปูนใส” คือ “ปูนแดง” ที่ผู้ใหญ่ป้ายใบพลูกินกับ
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หมาก ใส่ปูนในโหล ใส่น้้ามากๆ คนให้ละลาย ปล่อยให้ตกตะกอนไว้ 
1 คืน หรือหลายๆ วัน รินน้้าใสออกมา เรียกว่า “น้้าปูนใส” 
ถ้าต้องการ “น้้าปูนใสสีชมพูอ่อน” ก็ตักส่วนที่นอนก้นมาเล็กน้อย
ผสมให้แลเห็นสีชมพูจางๆ ถ้าต้องการ “สีชมพู” ก็ผสมให้แก่ขึ้นอีก
หน่อย ดังนี้เป็นต้น 
 เวลาในการแช่น้้าปูนนั้นไม่แน่นอน อาจใช้เวลานานมาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ ความหนาบางของเนื้อผลไม้และ
ต้องล้างกลิ่นปูนออกด้วยน้้าสะอาดก่อนน้าไปเชื่อม 
 การเชื่อมนั้น ไม่ใช้ไฟแรง ควรใช้ไฟกลาง เพ่ือป้องกันไม่ให้
น้้าเชื่อมเดือดจัด จะท้าให้สิ่งที่เชื่อมและแตกแยกเสียรูปทรงและ
ต้องลดไฟอ่อนลงเรื่อยๆ เพ่ือใหน้้าเชื่อมเข้าในเนื้อผลไม้ที่เชื่อม เพ่ือ
ป้องกันการไหม้และสีเปลี่ยนแปลง และมักใช้น้้ามะนาวช่วยไม่ให้
น้้าเชื่อมตกผลึก หรือใช้กรดซิตริกแทนน้้ามะนาวใช้เพียงเล็กน้อย
ไม่ให้น้้าเชื่อมออกรสเปรี้ยว ท้าให้น้้าเชื่อมข้นไม่ตกทราย อาหาร
เป็นเงาสวย 
 เกลือ มักจะใช้ปรุงแต่งรสอาหารที่เชื่อม เพราะเกลือจะช่วย
ชูรสหวานของน้้าตาลให้แหลมขึ้นอีก และแก้ความเลี่ยนของรส
หวานไปในตัวด้วย 
 การเก็บ มักเก็บได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ ถ้าต้องการเก็บให้
นานกว่านี้ ใช้สารกันบูดใส่ เมื่อเชื่อมอาหารเกือบได้ที่แล้ว คือ 
โซเดียมเบนโซเอท บีพี 1980 ขององค์การเภสัชกรรม ชั่งน้้าหนัก
อาหาร 1 กิโลกรัม รวมทั้งน้้าเชื่อมเม่ือเชื่อมจวนได้ท่ีแล้ว 1 กิโลกรัม 
ใส่ยา 1 กรัม ละลายยากับน้้าเสียก่อน แล้วใส่ในกระทะเชื่อมอาหาร
ต่อไปจนได้ที่เก็บในภาชนะสะอาด ปิดฝาเมื่ออาหารเย็นสนิทแล้ว 
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ข้าวตัง (หน้าหมหูยอง) 

 ปลายข้าวหอมมะละ 1,000 กรัม 
 น้้าสะอาด 1,350 กรัม 
 แป้งมัน 2 ช้อนโต๊ะ 
 น้้าเปล่า ½ ถ้วย 
 น้้ามันปาล์ม 3 ช้อนโต๊ะ 

วิธีท า  
 1. หุงข้างให้สุก ทิ้งไว้ 20 นาที เพื่อให้ข้าวละอุ 
 2. ละลายแป้งมัน 2 ช้อนโต๊ะ + น้้า ½ ถ้วย 
 3. น้าแป้งมันผสมน้้า คลุกกับข้าวในข้อหนึ่ง ใช้ทัพพี 
พยายามยี่ข้าวให้ละเอียดมากๆ แล้วใช้เครื่อง หรือพิมพ์กดเป็นแผ่น
บางๆ 
 4. น้าไปตากแดดให้แห้ง จะได้ข้าวตัวแผ่น น้าไปทอดใน
น้้ามัน พอเหลือตักข้ึน 

ส่วนผสมน้ าปรุงหน้าข้าวตัว 
 รากผักชี 25 กรัม 
 กระเทียม 50 กรัม 
 พริกไทยป่น 1 ช้อนโต๊ะ 
 น้้าตาลทราย 500 กรัม 
 น้้าตาลปี๊บ 500 กรัม 
 น้้าพริกเผา 500 กรัม 
 น้้าสะอาด 2 ถ้วยตวง 
 เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ 
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วิธีท า 
 1. โขลกรากผักชี + กระเทียม + พริกไทย 
 2. ผสมน้้ าตาลทราย +น้้ าตาลปี๊บ+น้้ าพริกเผา+น้้ า
สะอาด+เกลือ เข้าด้วยกันตั้งไฟพอให้น้้าตาลละลาย พักไว้ 
 3. น้าน้้าปรุงรส ทาแผ่นข้าวตังที่ทอดแล้วให้ทั่ว แต่งหน้า
ด้วยหมูหยอง และผักชี น้าเข้าเตาอบ 100 องศาเซลเซียส ประมาณ 
1 ช้อนโต๊ะ เพื่อให้แผ่นข้าวตังแห้ง และกรอบ เก็บได้นาน 
 4. น้าออกจากเตาอบ ทิ้งไว้พออุ่น บรรจุในถุง ปิดผนึก
ไม่ให้อากาศเข้า 
  หน้าผักผลไม้ ฟักทอง แครอท กล้วยตาก (ของแห้ง) 
  หน้าธัญพืช งาขาว งาด้า มะม่วงหิมพานต์ ถั่วต่างๆ 
  หน้าหมูหยอง หมูหยอง 
 

ข้าวตังหน้าตั้ง 
 

 เนื้อหมูสับละเอียด 100 กรมั 
 กุ้งสดสับละเอียด 250 กรัม 
 ถั่วลิสงคั่ว 1 ถ้วย (โขลกหยาบ) 
 พริกแห้ง 15 เม็ด (แช่น้้า) 
 พริกไทย 1 ช้อนชา 
 กระเทียมสับหยาบ 4 ช้อนโต๊ะ 
 รากผักชีสับละเอียด 3 ช้อนโต๊ะ 
 หัวกะทิ 3 ถ้วย (ข้นๆ) 
 น้้าตาลทราย 1 ถ้วย 



115 
 

 น้้ามะขามเปียก 1 ถ้วย 
 หอมซอย 1 ถ้วย 
 พริกแดง 2 ถ้วย 
 ผักชี เด็ดใบ โรยหน้า 
 
วิธีท า 
 1. เคี่ยวกะทิให้แตกมัน ผัดเครื่องแกงที่โขลกไว้ให้หอมเข้า
กันด ี
 2. ผสมเนื้อหมู กุ้งผสมกัน ค่อยๆ ตักกะทิใส่เคล้าให้เข้ากัน 
แล้วน้าลงไปผัดกับพริกแดงในกระทะ ปรุงรสด้วยน้้าปลา น้้าตาล 
น้้ามะขามเปียก ชิมรส หวาน เค็ม เปรี้ยว 3 รส 
 3. ใส่ถั่วลิสง เป็นอันดับสุดท้าย 
 เวลารับประทาน ตักหน้าใส่ถ้วย แต่งหน้าด้วยพริกแดง 
ใบผักชี รับประทานกับข้าวตัว หรือข้าวเกรียบทอด 
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การท าไข่เค็มดินสอพอง ใบเตย ตะไคร้ 
 
 การเตรียมไข่เป็ด เลือกใช้ไข่เป็ดไม่เกิน 7 วัน เพ่ือป้องกัน
ไข่เน่าก่อนที่จะเป็นไข่เค็ม 

เตรียมวัสดุ 
 1. ดินสอพอง 1 กิโลกรัม 
 2. เกลือ 700 กรัม 
 3. ใบเตยบดละเอียด 500 กรัม หรือตะไคร้ 500 กรัม 

 สูตรนี้ใบเตยจะท้าให้ไข่ขาวนิ่ม ไม่แข็งกระด้าง หรือเหม็น
คาว น้าส่วนผสมทั้ง 3 ชนิด มาผสมรวมกันในกะละมัง ค่อยๆ เติม
น้้าทีละน้อยๆ ไม่ให้เหลวหรือข้นเกินไป กะประมาณว่าให้เหนียวติด
เปลือกไข่ได้พอดี โดยขั้นตอนนี้ควรสวมถุงมือใช้กวนไปมา เพ่ือให้
เกลือละลายเข้ากับส่วนผสมอ่ืนๆ จากนั้นน้าขี้เถ้าแกลบใส่กะละมัง
เตรียมไว้ 

 ใช้ผ้าชุบน้้าสะอาดเช็ดท้าความสะอาดไข่ ผึ่งให้แห้ง น้าไข่
เป็ดใส่ลงในกะละมังที่คลุกดินสอพองไว้ ระวังอย่าให้เปลือกไข่ร้าว 
หรือกะเทาะเด็ดขาด มิฉะนั้นไข่จะเน่า หยิบไข่คลุกดินสอพอง น้าลง
ไปคลุกขี้เถ้าแกลบ โดยวิธีคลึงไข่ไปมาเพ่ือที่ดินสอพองจะได้ติด
เปลือกไข่ และข้ีเถ้าแกลบจะได้ติดเปลือกไข่แน่น จากนั้นน้าไปบรรจุ
กล่อง 

 เมื่อครบ 7 วัน น้ามาล้างดินสอพองออกให้สะอาด ทอด
เป็นไข่ดาว 
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 เมื่อครบ 27 วัน จะเป็นไข่เค็ม ล้างดินสอพองออก ตั้งน้้าให้
พออุ่น ใช้ไฟปานกลาง น้าไข่เค็มลงต้ม ห้ามใช้ไฟแรงเพราะจะท้าให้
เปลือกไข่แตก ต้มนานประมาณ 3 ชั่วโมง (ไข่ 100 ฟอง) ขณะที่ต้ม
ให้ใส่สารส้มประมาณ ไข่เป็ดลงต้มในน้้าด้วย เพ่ือให้เปลือกไข่มีนวล
ขาวเกาะอยู่ที่เปลือกไข่เค็ม 

 อายุการเก็บรักษา ในอุณหภูมิปกติ เก็บได้นาน 2 สัปดาห์ 
ในตู้เย็นได้นาน 1-2 เดือน 

 การท้าไข่เค็มเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง ที่จะเก็บ
รักษาไว้รับประทานได้นาน ๆ ขั้นตอนการท้าไม่ยุ่งยาก แต่ต้องหัด
ท้าบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความช้านาญ ท้าออกมาแล้วไข่จะมีรสชาติดี 

หมายเหตุ : 
 1. ดินสอพอง 1 กิโลกรัม  
 2. เกลือ 700 กรัม  
 3. ใบเตย 500 กรัม จะพอกไข่เป็ดได้ 20 ฟอง 

 ถ้าไม่ใส่ใบเตย หรือตะไคร้ ก็จะได้ไข่เค็มดินสอพองธรรมดา 
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ไข่เยี่ยวม้าแบบเคลือบ 
 

 ไข ่ 100 ฟอง 
 น้้า  1 ลิตร 
 โซดาไฟ 300 กรัม (โซเดียมไฮดรอกไซด์) 
 ปูนขาว 1,500 กรัม 
 เกลือ 240 กรัม 
 ผงถ่าน 900 กรัม 
 
วิธีท า 
 1. น้าน้้า + โซดาไฟ + ปูนขาว + ผงถ่าน มาผสมให้เข้ากัน 
(ลักษณะจะคล้ายโคลน) 
 2. น้าโคลนที่ได้ไปใช้เคลือบไข่ จัดเตรียมแกลบ น้าไปพอก
ไข่ที่เคลือบโคลนแล้ว ใส่ในภาชนะเซรามิคเคลือบ ปิดฝา และปิด
ผนึกเก็บไว้ 30 วัน จะได้ไข่เยี่ยวม้า (ต้องน้าไปต้มให้สุกก่อน 
รับประทาน) แต่ถ้าต้องการเก็บต่อ ใช้กระดาษไข่ห่อแต่ละใบ เก็บ
แช่ในตู้เย็นจะสามารถเก็บได้นานเกิน 3 เดือน 
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ข้าวเกรียบกุ้ง 
 

ส่วนผสม 
 เนื้อกุ้งสด บดละเลียด 100 กรัม 
 กระเทียม บดละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ 
 พริกไทยป่น  1 ช้อนชา 
 เกลือ  1 ช้อนชา 
 แป้งมัน  ¼ ถ้วย 
 น้้า   1 ช้อนโต๊ะ 
 ขม้ินเหลืองสด บดละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ 

วิธีท า 
 1. ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน นวดให้เข้ากัน ให้แป้ง
นิ่มคลึงเป็นรูปแท่งกลมได้ 
 2. แบ่งแป้งออกเป็น 2 ส่วน ปั้นเป็นก้อนกลมยาว 6 นิ้ว 
2 ก้อน 
 3. ปูผ้าขาวบางชุบน้้าบิดหมาดๆ วางบนลังถึง วางแป้งห่าง
กัน นึ่งน้้าเดือด 30 นาที จนแป้งสุกใส 
 4. น้าออกมาผึ่งลมให้หมาด หลายชั่วโมง จนหั่นได้ 
 5. หั่นเป็นแว่นบางๆ แล้วตากแดดจนแห้งสนิท 2 วัน 
 6. เมื่อจะรับประทาน ทอดด้วยน้้ามันมากๆ น้้ามันร้อน 
ไฟอ่อน ทอดทีละน้อย ใช้ตะหลิวคนให้พอ ตักขึ้น พักให้เย็น เก็บใส่
ถุงปิดปากให้แน่น 

 



120 
 

เทคนิคการประกอบ 
 1. ขม้ิน ให้สีเหลือง และดับคาว 
 2. ลักษณะอาหาร สีเหลืองอ่อน เวลาทอดสีจะอ่อนลง 
กรอบบาง 
 3. รสชาติ กรอบ เค็มเล็กน้อย 
 4. การเก็บรักษา เก็บใส่โหล ไม่ให้ถูกอากาศ เก็บได้นาน 
1 เดือนหลังทอด แต่ถ้าไม่ทอดสามารถเก็บได้นาน 1 ปี 
 

กล้วยตากอบน้ าผึ้ง 
 

ส่วนผสม 
 กล้วยน้้าว้าสุกงอม 22 ผล 
 น้้าผึ้ง  1 ½ ถ้วย 
 
วิธีท า 
 1. คลึงกล้วยทีละผลทั้งเปลือกให้นุ่มดี กดให้แบนเล็กน้อย 
แล้วปอกเปลือก 
 2. น้าไปตากแดดจัด ครึ่งวัน กลับกล้วย 1 ครั้ง ตากแดด 
5 วัน กล้วยจะเป็นสีน้้าตาลอ่อน อมเหลือง 
 3. น้ากล้วยบรรจุขวด ใส่น้้าผึ้งแช่ไว้ 2 คืน กล้วยจะ
เปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล 
 4. น้ากล้วยไปตากแดดอีก 2 วัน ให้หมาดดี ผึ่งให้แห้งสนิท 
เก็บใส่ภาชนะ 
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เทคนิคการประกอบ 
 1. ใช้กล้วยน้้าว้าสุกเกือบงอม เพราะกล้วยจะมีน้้าตาลมาก 
 2. การคลึงกล้วยทั้งเปลือกให้นิ่มนั้น จะท้าให้เนื้อกล้วยไม่
มีไต และนิ่มดี และแห้งง่ายขึ้น 
 3. แช่น้้าผึ้ง เพ่ือให้ซึมเข้าเนื้อ 
 4. ตากกล้วยในแดดจัดๆ กล้วยจะไม่ขึ้นรา ตากให้แห้ง 
ไม่แฉะ จะเก็บไว้ได้นาน 
 5. เป็นการแปรรูปจากกล้วยสด น้้าผึ้งจะช่วยรักษาเนื้อ
กล้วย ตากแดดแห้งพอควรช่วยลดความชื้น ท้าให้เก็บได้นานขึ้น 
 6. ลักษณะอาหารสีน้้าตาล กลม แบน หมาด 
 7. รสชาติ หวาน เหนียว หอม 
 8. ทดลองเก็บ 2 เดือน 
 9. การรับประทาน เป็นของหวาน 
 

กล้วยกวน 
ส่วนผสม 
 กล้วยน้้าวาสุกงอม บดละเอียด 4 ถ้วย 
 หัวกะทิ  4 ถ้วย 
 น้้าตาลปี๊บ สีเข้ม 2 ถ้วย 
 เกลือ  1 ช้อนชา 
 น้้าปูนใส  1 ถ้วย 
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วิธีท า 
 1. ใส่กะทิในกระทะทอง ตั้งไฟปานกลาง เคี่ยวให้แตกมัน 
ใส่น้้าตาล พอละลายใส่กล้วย และเกลือ กวนให้เปลี่ยนสี 
 2. ใสน้้าปูนใส กวนต่อจนเหนียว กล้วยจะมีสีน้้าตาลเข้ม 
ลดไฟอ่อนกวนต่อจนกล้วยไม่ติดกระทะ 
 3. เตรียมถาด โดยทาน้้ามันพืชนิดหน่อย เทใส่ถาด ตัดเป็น
ชิ้น หรือจะห่อด้วยกระดาษแก้ว 

เทคนิคการประกอบ 
 1. บดกล้วยทิ้งไว้ 1 คืน กล้วยจะมีสีคล้้าเพราะถูกอากาศ 
 2. ใช้หัวกะทิ ขนมจะมีรสมัน เวลากวนจะเหนียว และไม่
ติดกระทะ 
 3. ใช้น้้าตาลสีเข้ม เพื่อให้ขนมสีสวย 
 4. ใช้ไฟกลางกวน 
 5. ถ้าต้องการให้มีสีด้า ใช้กากมะพร้าวเผาไฟกรองกับน้้า
ปูนใส ใส่ตอนกวนขนม 
 6. ลดไฟอ่อนตอนท้ายเพ่ือให้ขนมเหนียว และกวนต่อได้
นานขึ้น 
 7. เป็นการแปรรูปจากกล้วยสด 
 8. ลักษณะอาหาร สีน้้าตาลเข้ม เหนีวพอควร 
 9. รสชาติหวาน มัน 
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เห็ดซีอิ้วญี่ปุ่น 

ส่วนผสม 
 เห็ดนางรม  3 กิโลกรัม 
 ซีอ้ิวญี่ปุ่น (คิโคแมน) 1 ถ้วย 
 น้้าตาลทราย 1 ถ้วย 
 งาขาวด้า นิดหน่อย 
 น้้ามันส้าหรับทอด 
วิธีท า 
 1. น้าเห็ดมาตัดโคนแข็งทิ้ง เอาแต่ดอกเห็ดมาฉีกให้เป็น
ฝอย ตากแดดพอแห้ง 
 2. ตั้งน้้ามันให้ร้อน น้าเห็ดลงทอดให้กรอบ ตักขึ้นวางบน
กระดาษซับมัน 
 3. น้าซีอ้ิวญี่ปุ่น 1 ถ้วย ผสมน้้าตาลทราย คนจนน้้าตาล
ทรายละลาย 
 4. น้าเห็ดที่ทอดกรอบแล้ว เคล้ากับซีอ้ิวญี่ปุ่นที่เตรียม
เอาไว้ประมาณ 5 ช้อนโต๊ะ เคล้าให้เข้ากัน โรยด้วยงาขาว งาด้า ที่
คั่วจนหอม 
 5. เปิดเตาอบ 100 องศาเซลเซียส ใช้เฉพาะไฟล่าง (ใช้ไฟ
หัวที่ 2 และ 4) น้ากระดาษปูบนถาดเกลี่ยเห็ดที่คลุกแล้วในกระดาษ
น้าเข้าเตาอบ ประมาณ 30 นาที ระวังไหม้จะสามารถไล่น้้ามันและ
ท้าให้กรอบขึ้น ท้าให้เก็บเอาไว้ได้นานขึ้น 
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เห็ดกรอบสมุนไพร 
 
ส่วนประกอบ ใช้ท าเห็ดกรอบสมุนไพร 
 เห็ดนางฟ้า  3 กิโลกรัม 
 ใบมะกรูด  100 กรัม 
 ตะไคร้  50 กรัม 
 พริกข้ีหนูแห้ง 25 กรัม 
 น้้าตาลปี๊บ  200 กรัม 
 เกลือ  1 ช้อนชา 
 น้้ามันหอย  ¼ ถ้วย 
 น้้ามันปาล์ม 

วิธีท า เห็ดกรอบสมุนไพร 
 1. น้าเห็ดนางฟ้ามาตัดก้านเห็ดแข็งๆ ทิ้ง สาเหตุที่ตัดทิ้ง
เพราะก้านของเห็ดเมื่อน้าไปทอดจะไม่กรอบ จะเหลือเพียงกลีบดอก
ของเห็ด ฉีกดอกเห็ดให้เป็นฝอยเส้นเล็กๆ เพราะเวลาที่น้าไปทอดจะ
ท้าให้กรอบไวขึ้น 
 2. ใบมะกรูดมาตัดเอาก้านแข็งออก 
 3. น้าตะไคร้มาหั่นเป็นฝอยๆ 
 4. น้าเห็ดมาล้าง โดยที่เวลาล้างเห็ดควรน้าเห็ดมาบีบน้้า
ออก แล้วน้าเห็ดไปผึ่งไว้ แต่ไม่ควรน้าเห็ดไปตากแดด 
 5. จากนั้นเตรียมน้้ามันปาล์มให้ร้อนจัดแล้วน้าเห็ดลงไป
ทอดใช้เวลาในการทอดประมาณ 30 นาที ถ้าหากทอดเห็ดใน
ปริมาณที่น้อย ให้สังเกตเมื่อเห็ดเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองให้ช้อนตัก
ยกขึ้นมา ในการทอดเห็ดเราจะทอดเห็ดด้วยกัน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
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ทอดเพ่ือไล่ความชื้นจากเห็ดส่วนการทอดรอบที่ 2 จะท้าให้เห็ดที่มี
ชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ปนกันอยู่นั้น มีความกรอบที่เท่าๆ กัน 
 6. น้าตะไคร้ที่หั่นเป็นฝอยๆ น้าลงไปทอดในน้้ามันร้อนๆ 
เพราะว่าเมื่อเรารับประทานจะท้าให้ตะไคร้มีกลิ่นหอม น้าตะไคร้ขึ้น 
 7. น้าใบมะกรูดลงไปทอดในขณะที่น้้ามันยังร้อนๆ 
 8. ลดอุณหภูมิน้้ามันไม่ให้ร้อนนเกินไปแลวน้าเห็ดที่ทอดไว้
ในรอบท่ี 1 มาทอดรอบท่ี 2 เพ่ือ ให้เห็ดกรอบเสมอกัน ทอดจนเห็ด
กลายเป็นสีเหลืองทอง 
 9. การท้าน้้าปรุงเราจะใส่น้้าตาลปี๊บลงไปพร้อมกับน้้ามัน
หอย คนจนกว่าน้้าตาลปี๊บจะละลายจนเหนียวเป็นยางมะตูม 
จากนั้นน้าเห็ด ตะไคร้ ใบมะกรูดใส่ลงไปในกระทะคลุกให้เข้าก้น 
แล้วน้ามาใส่ภาชนะ ถ้าหากต้องการจะบรรจุใส่กล่องควรทิ้งไว้ให้
เย็นก่อน แล้วน้ามาบรรจุ 

เห็ดสวรรค์ 

ส่วนประกอบ ใช้ท าเห็ดสวรรค์ 
 เห็ดนางฟ้า  3 กิโลกรัม 
 น้้าตาลปี๊บ  200 กรัม 
 น้้ามันหอย  ¼ ถ้วย 
 พริกไทย  2 ช้อนชา 
 งาขาวคั่ว  5 ช้อนโต๊ะ 
 ลูกผักชี  1 ช้อนชา 
 ซีอ้ิวขาว  3 ชอนโต๊ะ 
 น้้ามันปาล์ม 
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วิธีท า เห็ดสวรรค์ 
 1. น้าเห็ดมาตัดก้านแข็งออก แล้วฉีกดอกเห็ดออกเป็นเส้น
เล็กๆ ล้างน้้าให้สะอาด 
 2. น้าเห็ดลงไปทอดในขณะที่น้้ามันร้อนจัด รอจนกว่าเห็ด
จะเป็นสีเหลือง หลังจากนั้นน้าเห็ดขึ้นมาซับน้้ามัน เพื่อที่จะลดความ
ร้อนของเห็ด ลดอุณหภูมิของน้้ามันให้เบาลงเพ่ือไม่ให้น้้ามันร้อน
จนเกินไป 
 3. น้าเห็ดที่เราซับน้้ามันไว้ลงมาทอดรอบที่ 2 รอจนกว่า
เห็ดจะกลายเป็นสีเหลืองที่เหลืองกว่าการทอดครั้งที่ 1 จากนั้นตัก
เห็ดมาผึ่งไว้ 
 4. น้างาขาวมาคั่วให้หอม ลูกผักชีคั่วให้หอม พักไว้ 
 5. การท้าซอสปรุง น้าน้้าตาลปี๊บและน้้ามันหอย มาคนใน
กระทะจนกว่าจะละลายเหนียวเป็นยางมะตูม ควรใช้ไฟอ่อนๆ เพ่ือ
ป้องกันการไหม้ของน้้าตาลปี๊บ หลังจากนั้นน้าเห็ดที่ผึ่งไว้ลงมาคลุก
ให้เข้ากับน้้าซอส และโรยงาขาวคั่วพร้อมกับลูกผักชีเพ่ือเพ่ิมความ
หอม หลังจากนั้นน้าใส่ภาชนะ และโรยด้วยงาขาวคั่วอีกครั้ง เพ่ือ
ความสวยงาม การบรรจุใส่กล่องควรเปิดกล่องที่มีฝาปิดสนิท 
อากาศไม่สามารถเข้าไปได ้
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การท าแหนมเห็ด 
 
ส่วนประกอบ การท าแหนมเห็ด 
 เห็ดนางฟ้า, เห็ดโคนญี่ปุ่น, เห็ดนางรม 5 กิโลกรัม 
 ข้าวเหนียวนึ่ง 600 กรัม 
 กระเทียมบด 600 กรัม 
 เกลือ  60 กรัม 
 พริกข้ีหนูสด 2 ขีด 
 พริกไทย  1 ช้อนโต๊ะ 
 น้้าตาลทราย 3 ช้อนโต๊ะ 
 รากผักชีประมาณ 5 ราก 
 ถุงพลาสติกและยางรัด  

วิธีท า แหนมเห็ด 
 1. น้าเห็ดทั้ง 3 ชนิด ล้างน้้าให้สะอาดและสะบัดน้้าออกให้
หมด น้ามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆ ตามดอกเห็ด 
 2. น้าเห็ดไปนึ่งหรือลวกน้้าร้อนประมาณ 5 นาที พออุ่นๆ 
แล้วบีบน้้าออกให้หมด แล้วผึ่งไว้ 
 3. น้าข้าวเหนียวกับกระเทียม มาโขลกรวมกันให้ละเอียด 
 4. น้าข้าวกับกระเทียมที่เราโขลกไว้พร้อมน้้าตาลทรายมา
ผสมลงในเห็ดที่ผึ่งไว้ แล้วคลุกเคล้าจนทุกอย่างเข้ากัน 
 5. หลังจากนั้นใหน้ามาตักใส่ถุงพลาสติกในปริมาณครึ่ง
ช้อนโต๊ะแล้วใส่พริกตามลงไป จากนั้นท้าการบิดถุงเพ่ือไล่อากาศ 
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แล้วมัดด้วยหนังสติ๊กให้แน่น อย่าให้อากาศเข้าไป เก็บไว้ ใน
อุณหภูมิห้อง 3 วัน หลังจากนั้น 3 วัน ก็สามารถน้ามารับประทาน
ได้ ให้น้าแหนมเห็ดมาเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 5 องศา เพ่ือหยุด
การเปรี้ยว 

 การแปรรูปเห็ดทั้ง 3 ชนิดคือ เห็ดกรอบสมุนไพร เห็ด
สวรรค์และแหนมเห็ด ท่านสามารถท้าเองได้ ซึ่งมีขั้นตอนและ
วิธีการแปรรูปที่ไม่ยุ่งยาก การท้าครั้งแรกอาจจะมีข้อผิดพลาดใน
การท้า แต่ถ้าท่านท้าบ่อยๆ ก็จะช่วยให้ท่านมีทักษะและการเพ่ิม
รสชาติของความอร่อยให้ตรงกับรสนิยมของท่านและเมื่อท้าจนเกิด
ความช้านาญแล้ว สามารถท้าเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของท่านได้อีกอาชีพหนึ่ง 
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การบริหารจัดการสินค้าเกษตรและเครือข่าย
ตลาดชุมชน 

การบริหารจัดการสินค้าเกษตรและเครือข่ายตลาดชุมชน
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการผลผลิต เช่น การตลาด 
วิธีการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ฯลฯ เพ่ือเกษตรกร สามารถบริหารจัดการ
ผลผลิตเกษตรสู่ตลาดโดยตรงโดยไม่ต้องเสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง 
และใช้การบริหารจัดการในการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร และใช้แนวคิดตลาดน้าการผลิต โดยเน้นตลาดใน
มหาวิทยาลัย/ชุมชน และตลาดภายในจังหวัด 

  

 
แผนภาพที่ 4 แนวคิดในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและตลาดชุมชน 
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นอกจากนี้โครงการยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้หลักการ
ตลาดน้าการผลิตทางการเกษตร โดยการศึกษาตลาดและการสร้าง
ความร่วมมือกับในชุมชนและนอกชุมชน และยังรวมไปถึงการสร้าง
ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนาด้านการตลาด
สินค้าเกษตรของกลุ่มและชุมชนอีกด้วย ซึ่งในแต่ละพืชที่ส้าคัญได้มี
การน้าร่องการพัฒนาด้านการตลาด ดังแผนภาพที่ 5 

 

ดังแผนภาพที่ 5 ตลาดผลผลิตสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

อ้างอิงข้อมูลและบุคคล 
 

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และประกิจ สมท่า 2559. การปลูกถั่วเขียว
หลังนา . เอกสารเผยแพร่ส้านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 

นพสิทธิ์ ล่องจ้า รัชนี จารุสันต์ และสุวิทย์ ค้ากองแก้ว. 2558. การ
เพาะเห็ด. เอกสารเผยแพร่ส้านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 

นิตยา  กัณฑิศักดิ์ ปนิธาน  แก้วจันทวี และนิธิวัชร์  พรทวีวุฒิพงษ์. 
2558. การเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ. เอกสารเผยแพร่
ส้านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก้าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 

สุชาติ สงวนพันธุ์ ภคอง อังครมธุรากุล และเรญา ม้าทอง. ไม่ระบุปี 
พ.ศ. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทย. บริษัท เพชรเกษตรพริ้นติ้ง 
กรุ๊ป จ้ากัด. 

 

เพ่ิม สุรักษา นพสิทธิ์ ล่องจ้า ธเนตร ศรีสุข และสาคร ชินวงค์ 
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการวิจัย 

 ส้านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก้าแพงแสน และคณะ 
  

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน 
ผู้ทรงคุณวุฒิส้านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก้าแพงแสน  
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หน่วยงานความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก้าแพงแสน 1) ส้านักงานวิทยาเขต ก้าแพงแสน 2) คณะ
เกษตร ก้าแพงแสน 3) สถานีวิจัยประมงก้าแพงแสน 
คณะประมง 4) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน 6) คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 
7 )  คณะศึ กษาศาสตร์ แ ละ พัฒนศาสตร์  8 )  ศู น ย์
วิทยาศาสตร์ข้าว 9) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
10) ฝ่ายจักรกลเกษตรแห่งชาติ 

แหล่งอ้างอิง ภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การตากข้าว
https://www.google.co.th/search 

คุณค่าทางอาหารของเห็ด 
 http://www.doctor.or.th/article/detail/1493 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doctor.or.th/article/detail/1493
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