3 พืชเดน อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี

ผักหวานปา ทุงนาเผือกหอม พรั่งพรอมมันแกวรสดี
เรียบเรียง : กลุมสื่อสงเสริมการเกษตร

พื้นที่ปลูก 3 พืชเดน ป 2553 ของสํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ

----------------------------------------------------------------------------------------พืช

พื้นที่ปลูก(ไร)

ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร)

จํานวนครัวเรือนที่ปลูก

----------------------------------------------------------------------------------------เผือกหอม
มันแกว
ผักหวานปา

7,030
1,000
1,091

3,000
3,500
1,200

203
214
380

-------------------------------------------------------------------------------------------ที่มา : สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรกฎาคม 2553 สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ

เกษตรกรของอําเภอบานหมอ จะเหมือนๆ กับอําเภอตางๆ ที่เกษตรกรสวนใหญ จะ
ทํานาปลูกขาว ปลูกขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วเขียว ฯลฯ แตพืชไรตัวชูโรงของอําเภอบานหมอ
ที่โดดเดน ไดแก ผักหวานปา มันแกว และเผือกหอม ซึ่งนํามาเขียนเปนคําขวัญประจํา
อําเภอบานหมอวา “เผือกหัวใหญ ไรผก
ั หวาน มันแกวรสดี มีโรงงาน ยานอุตสาหกรรม ถิน
่
นกน้ําทะเลเทียม” แตผูเขียนขอตั้งชื่อเรื่องนี้วา” ผักหวานปา ทุงนาเผือกหอม พรั่งพรอม
มันแกวรสดี ”
เผือกหอมของอําเภอบานหมอ นอกจากหัวจะใหญแลว เมื่อนึ่งสุก จะมีกลิ่นหอม
เฉพาะตัว เนื้อจะซุย เคี้ยวอรอยไมยุยเละ ในแตละวัน ผลผลิตเผือกหอม จากตําบลตางๆ
เชน ตลาดนอย โคกใหญ หรเทพ จะถูกรวบรวมมาวางไวกองโตที่หนาแปลงปลูก แลว
จะมีพอคานํารถมาบรรทุกเผือกหอมกลับไปกรุงเทพฯ การซื้อ-ขายเผือก จะมีทั้งแบบ
เหมาไร ใหพอคามาขุดเอง หรือเกษตรกรขุดเองแลวใหพอคามารับซื้อ มีเทาไหร ซื้อไม
อั้น ผูเขียนเขาไปสังเกตการณการขุดเผือกที่ตําบลตลาดนอย เกษตรกรจะเขามาขุด
เผือกตั้งแตตี 3 - ตี 4 แลวตัดราก ตัดใบทิ้งไป วางหัวเผือกกองไว แลวคัดเกรดดวย
สายตา แบงเปน 3 เกรด บรรจุลงถุงพลาสติกใส ถุงละประมาณ 10 หัว วางเรียงไว รอ
พอคาที่นัดหมายเขามารับซื้อ ราคากิโลกรัมละ 17-27 บาท ชวงที่เผือกแพงคือเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ ราคาสูงถึง 30 - 32 บาทตอกิโลกรัม
และที่ถนนริมคลองชลประทาน – ตลาดนอย ใกลๆวัดโพธิ์ทอง ซึ่งเปนหนาบานของ
เสี่ยเนิน จะมีการขึ้น-ลงเผือก คัดเกรดเผือก ชั่งเผือก บรรจุถุง เปนการจัดการหลังเก็บ
เกี่ยวที่มีชีวิตชีวามาก คลาย ๆ ตลาดซื้อ - ขายเผือก
สนใจขอมูลเรื่องเผือกหอม สอบถามไดที่ คุณจํารัส ทรัพยพานิช (ลุงแกะ)
โทร. 086 - 7546432

สวนมันแกวนั้น เกษตรกรเลาใหฟงวา 2 ปมานี้ ปลูกมันแกวไดราคาดี เปนที่พอใจ
จากเดิมที่ราคาเพียงกิโลกรัมละ 2-3 บาท ปจจุบันพุงขึ้นเปน 7-10 บาท จึงทําใหมี
เกษตรหันมาปลูกกันมาก แตเมล็ดพันธุมันแกวที่ใชปลูกนั้น ยังตองซื้อมา ในราคาถังละ
1,650 บาท ซึ่ง 1 ถังจะปลูกได 2 ไร เปนพันธุเบา ปลูก 4 เดือนก็ขายผลผลิตได และ
ยังตองการปุยขี้ไกอัดเม็ดเปนจํานวนมาก เพื่อนํามาใชในการปลูกมันแกว
สนใจขอมูลเรื่องมันแกว สอบถามไดที่ คุณทวีรต
ั น ปานนาค โทร 082- 4583707
หรือ คุณธวัชชัย บุตรดี ผูใหญบาน ม.4 บานหนองคลา ต.หนองบัว โทร.
087-7614048 และที่ ม.4 บานหนองคลา นี้ มีบริการใหเชาเครื่องอัดเม็ดปุยมูลสัตว
สอบถามไดที่ ผูใหญธวัชชัย บุตรดี เชนกัน
พืชเดนอีกพืชก็คือ ผักหวานปา ซึ่งเปนภูมิปญญาของเกษตรกรอําเภอบานหมอ ที่
คนควาลองผิดลองถูก จนสามารถนําเมล็ดพันธุผักหวานปา มาปลูกเปนแบบพืชไรได
สําเร็จ โดยปลูกรวมกับพืชพี่เลี้ยง เชน มะรุม แค มะขามเทศ ตะขบ กระถิน ขี้เหล็ก ฯลฯ
หรือปลูกภายใตรมเงาของพืชพี่เลี้ยง ราคาเมล็ดผักหวานปา กิโลกรัมละ 200 – 300
บาท ราคาตนกลาที่เพาะจากเมล็ด ราคาตนละ 15 – 20 บาท ตําบลที่ปลูกผักหวานปา
มากคือ ตําบลสรางโศก, ตําบลหนองบัว, ตําบลบางโขมด ตําบลตลาดนอย และขยาย
พื้นที่ปลูกมากขึ้นเรื่อยๆ ในป 2552 ที่ผานมา อําเภอบานหมอ มีพื้นที่ปลูกผักหวานปา
มากกวา 1,700 ไร สามารถเก็บผลผลิตไดประมาณ 428 ตัน คิดเปนมูลคากวา 21.4
ลานบาท นับเปนความภาคภูมิใจของชาวอําเภอบานหมอทั้งมวล
อําเภอบานหมอ มีชื่อเสียงในเรื่องการปลูกผักหวานปามากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศ
ไทย จังหวัดสระบุรีไดรวมกับอําเภอบานหมอ และองคกรปกครองทองถิ่น รวมทั้ง
สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ไดจัดงานเทศกาลผักหวานปา ทุงนา
เผือกหอม ขึ้นเปนประจําทุกๆป ในชวงปลายเดือนมีนาคม ณ บริเวณวัดปญจาภิรมย เพื่อ
เปนการกระตุนเศรษฐกิจการคาขายผักหวานปา และเผือกหอมในอําเภอบานหมอ ให
เปนที่รูจักกันแพรหลาย กาวเขาสูตลาดการคาระดับประเทศอีกทางหนึ่ง
สนใจขอมูลเพิ่มเติมเรื่องผักหวานปา หรือดูงาน สอบถามปราชญชาวบาน และ
ประธานกลุมผูปลูกผักหวานปา รวมทั้งเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตรของ ปราชญสํารี
ชาคํามูล ตําบลหนองบัว โทร 089 – 0720463 และ แปลงผักหวานปาของ ลุง
สังวาล เจริญสุข ตําบลสรางโศก โทร 084 - 3112466
สวนนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ที่อํานวยความสะดวกใหกับทีมงานของผูเขียน
นั้น เปนผูที่รูจักทองที่ทุกซอกทุกมุม พาไปชมพืชเศรษฐกิจไดแทบทุกตําบล ดวย
อัธยาศัยอันดี และมีจิตบริการ คือ คุณสุรพันธ วรรธนะภูติ นักวิชาการสงเสริม
การเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ที่อํานวยความ
สะดวกเปนอยางดี ผูเขียนจึงขอชมเชย และขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

ศูนยเรียนรูและแปลงผักหวานปา ของปราชญสํารี ชาคํามูล

เกษตรกรนําพืชผลมาขายในงาน
เทศกาลผักหวานปา ทุงนาเผือกหอม อําเภอบานหมอ ป 2553

ผักหวานปาจากแปลงของปราชญสํารี ชาคํามูล

เผือกหอม ผลผลิตจากเกษตรกรอําเภอบานหมอ

ไรเผือกหอมของคุณจํารัส ทรัพยพานิช (ลุงแกะ)

