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[01]
ลักษณะท�งพฤกษศ�สตร์และลักษณะทั่วไป

ต้นต๋�ว หรือรังไก่ จัดเป็นไม้ป่�ซึ่งองค์ก�รสวนพฤกษศ�สตร์ กระทรวง 
ทรัพย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม (2554, 4 กันย�ยน) ไดอ้ธบิ�ยลกัษณะ 
ของต๋�วอย่�งละเอียดว่� ต๋�วมีช่ือวิทย�ศ�สตร์ว่� อะเร็นก� เวสเตอร์ฮูทติ  
(Arenga westerhoutti) เปน็ป�ลม์ลำ�ตน้เดีย่ว (solitary) เชน่เดยีวกนักบั 
ชก มีขน�ดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่อ�จสูงได้ถึง 20 เมตร เส้นผ่�นศูนย์กล�งลำ�ต้น 
ประม�ณ 40-60 เซนติเมตร มีวงแหวนรอบลำ�ต้นเป็นข้อชัดเจน แต่มักถูก 
ปิดหุ้มด้วยก�บใบแก่เกือบตลอดทั้งลำ�ต้น 

ใบ (leaves) เปน็ใบประกอบแบบขนนก สว่นยอดของใบชขูึน้ แต่ไมถึ่งกับต้ังตรง  

มีจำานวนใบประมาณ 12-15 ใบ กาบใบ (sheath) แยกเป็นร่องลึก มีเส้นใยสีดำา 

สานเปน็ร่างแหอยูท่ีข่อบดา้นขา้ง ซึง่เสน้ใยเหลา่นีบ้างสว่นอาจมกีารเปลีย่นรปู 

ดูคล้ายหนามยาว 60-100 เซนติเมตร ก้านใบ (petiole) แข็งและมีขนาดใหญ ่

ยาวประมาณ 1 เมตร แกนระหว่างก้านใบประกอบ (rachis) ยาวประมาณ 6-7  

เมตร ใบย่อย (pinnae) ประมาณ 150 คู่ ขนาด 100-130 x 7-10 เซนติเมตร  

เรยีงตัวเปน็ระเบยีบในระนาบเดยีว ปลายใบยอ่ยเปน็ซี ่คล้ายฟนัปลา ฐานใบยอ่ย 

มีรยางคย่ื์นออกมาเปน็ติง่ (auricle) 2 อนั ขนาดไมเ่ทา่กัน ใบอ่อนมหีลังใบสีเทาเงิน  

ส่วนใบแก่มีหลังใบสีน้ำาตาลแดงคล้ายสนิม 

ทะลายดอก (inflorescence) แทงออกจากลำาตน้ในระหวา่งกาบใบ หรอืระหวา่ง 

ชั้นของโคนกาบใบ (interfloliar) โดยจะเริ่มออกดอกทะลายแรกจากส่วนยอด  

จากนั้น ทะลายต่อไปจะทยอยแทงทะลายดอกเลื่อนลงมาทางด้านล่าง ในหนึ่ง 

ต้นสามารถออกดอกออกผลได้โดยเฉลี่ย 4-6 ทะลาย มีความยาวของทะลาย 
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ดอกประมาณ 2-2.5 เมตร ก้านทะลายดอก (peduncle) มีขนาดใหญ่และ 

แข็งแรงยาวประมาณ 60-90 เซนติเมตร ดอกเพศผู้ (staminate flower) ขนาด 

ประมาณ 2.5-4.5 x 1.2-2 เซนตเิมตร มกีลบีเลีย้ง และกลบีดอกอยา่งละ 3 กลบี  

กลีบเลี้ยง (sepal) เรียงซ้อนทับกัน มีความยาวประมาณ 1 ใน 4 ส่วนของกลีบ 

ดอกมีสีเขียว ส่วนกลีบดอก (petal) รูปร่างคล้ายเรือ ดอกอ่อนสีเขียวอ่อนออก 

เหลือง สว่นดอกแกอ่อกมว่ง แตล่ะกลบีเรยีงชนกนัพอดี ไมซ่อ้นทบั มเีกสรเพศผู ้ 

สีเหลืองจำานวนมาก ดอกเพศเมีย (pistillate flower) มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก 

อย่างละ 3 กลีบ กลีบเลี้ยง (sepal) เรียงซ้อนทับกัน สีเขียว ขนาดไม่เท่ากัน 

มคีวามยาวประมาณ 1 ใน 3 ของกลบีดอก เมือ่แกแ่ลว้มกัไมห่ลดุรว่ง กลบีดอก  

(petal) หนา รูปไข่ สีเขียวอ่อน มีความยาวประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร กลีบ 

ดอกเชื่อมติดกันที่ฐาน ส่วนด้านบนเรียงชนกันพอดี ไม่ซ้อนทับ 

ผล (fruit) รูปทรงกลม หรือรูปไข่ มีสัน 3 สัน แต่ไม่ชัดเจนนัก ขนาด 3.5-4.5 x  

3.8-4.8 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียวออกน้ำาเงิน เมื่อแก่เป็นสีเขียวเข้มออกดำา  

เมล็ด (seed) สีดำาเลื่อมออกเทา แข็ง ขนาด 1.5-2.0 x 2.0-2.5 เซนติเมตร  

ในหนึ่งผลมักมี 2-3 เมล็ด 

เมือ่ตน้ตา๋วโตเต็มที ่คอื ประมาณ 8 ป ีจะออกดอกทลีะทะลาย ตน้ตา๋วออกดอก 

และติดผลช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม สามารถเก็บผลไปทำาลูกชิดได้ช่วง

เดอืนกนัยายนถงึตุลาคม และจะแกเ่ตม็ทีพ่รอ้มนำาไปเพาะชว่งเดอืนพฤศจกิายน 

เป็นต้นไป ต้นต๋าวจะออกดอกผลทะลายใหม่ในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคม 

ปีถัดไป ต้นต๋าวหนึ่งต้นจะออกดอกและผล ประมาณ 5 ทะลายตลอดชีวิต โดย 

ออกดอกผลเฉลี่ยปีละ 1 ทะลาย หนึ่งทะลายจะให้ผลต๋าวประมาณ 1,500 ผล  

โดยจะออกดอกและติดผลจากยอดสุดของต้นก่อน จากนั้น จึงออกจากต้นใน 

ระดับที่ลดหลั่นลงไปในปีถัดๆ ไปเป็นเวลาประมาณ 5-6 ปี เมื่อมีอายุประมาณ  

14 ปี ต้นต๋าวจะเริ่มตายลง (ถนอม ใจการ, 2554. 7 กันยายน)
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ต้นต๋าวมีถิ่นกำาเนิดดั้งเดิมและกระจายพันธุ์อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ในประเทศอินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ส่วนในประเทศไทยพบในป่าดิบทั่วไป  

แตพ่บมากในปา่แถบจงัหวดักาญจนบรุ ีพษิณโุลก ตาก อตุรดิตถ์ แพร ่และนา่น

ภาพที่ 1  
ต้นต๋�ว 

ขึ้นต�มพื้นที ่
ที่มีคว�ม 
ชุ่มชื้นสูง

ภาพที่ 2  
ดอกและผล 

ออกเป็นพวงทะล�ย 
(ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ,  
2551, 28 เมษ�ยน)
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ภาพที่ 3  
ดอกต๋�ว  

ช่วงเดือนเมษ�ยน 
ถึงพฤษภ�คม

(ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ,  
2551, 28 เมษ�ยน)

ภาพที่ 4 
 ผลอ่อนช่วง 

เดือนพฤษภ�คม 
ถึงมิถุน�ยน 

(คมกริช เย็นศิริกุล,  
2549, 23 

พฤษภ�คม)

ภาพที่ 5  
 ผลสุก  

สีเขียวเข้ม 
ช่วงเดือน 
กันย�ยน 

ถึงตุล�คม  
ส�ม�รถนำ�ไป 

ทำ�ลูกชิด

ภาพที่ 6  
 ผลแก่ มีสีคล้ำ�  

ช่วงเดือน 
พฤศจิก�ยน 
ถึงธันว�คม  

ส�ม�รถ 
นำ�ไปเพ�ะ
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ภาพที่ 7  
ผลต๋�วมีเมล็ด 

ด้�นใน 3 เมล็ด

ภาพที่ 8  
ลูกชิด หรือ 

เมล็ดต๋�ว

ภาพที่ 8  
ลูกชิด หรือเมล็ด

ต๋�ว
(ณัฐพงษ์  

เสริมศิริก�ญจน�, 
2533, 28 
กันย�ยน)
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[02]
ก�รใช้ประโยชน์

2.1	ผลต๋าว

เมือ่แปรรปูแล้ว เรยีกว่า ลกูชิด กระบวนการแปรรูปเร่ิมจากการตัดทะลายผลตา๋ว 

ลงมาจากตน้ แลว้รดิผลออกจากทะลายกอ่นนำาไปตม้ทัง้ผลหลังน้ำาเดือด 30 นาท ี 

เพื่อให้เปลือกนิ่ม ง่ายต่อการหนีบเมล็ดต๋าวออกจากผล โดยตัดบริเวณส่วนหัว 

ของผลและหนบีเอาเปลอืกออกใหเ้หลอืแตเ่มลด็ในสขีาว นำาไปแชน้่ำา 12 ชัว่โมง  

เพื่อให้เมล็ดต๋าวอ่ิมตัวและมีขนาดใหญ่ขึ้น จากนั้น สามารถนำาไปขายสดได้  

หากจะนำาไปรับประทาน ตอ้งทำาใหส้กุด้วยการตม้อยา่งนอ้ย 30 นาท ีเพือ่กำาจดั 

ยางบนลูกชิดและทำาให้ลูกชิดนิ่ม หรือนำาไปเช่ือมน้ำาตาลเพื่อทำาขนมหวาน 

ราคาลูกชิดสดกิโลกรัมละ 17 บาท ราคาลูกชิดเชื่อมน้ำาตาลกิโลกรัมละ 35 

บาท  และราคาลูกชิดอบแห้งกิโลกรัมละ 180 บาท ณ เดือนพฤษภาคม 2555

ภาพที่ 9 
หนีบเมล็ดต๋�ว 

ออกจ�กผล
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2.2	ยอดอ่อนที่ขั้วหัว	

ใช้กินแบบผักสด หรือดองเปรี้ยวเก็บไว้แกงส้ม หรือแกงกะทิ 

2.3	ใบ

ใช้มุงหลังคาและกั้นฝาบ้าน 

2.4	ก้านใบ

นำามาเหลารวมทำาไม้กวาด 
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[03]
ก�รขย�ยพันธุ์

ต�๋วใช้เมลด็ในก�รขย�ยพันธ์ุ โดยนำ�เมลด็พันธ์ุไปเพ�ะเปน็ตน้กล�้ ซ่ึงใชเ้วล� 
ประม�ณ 1 ปีจึงนำ�ไปปลูกได้

3.1	การเตรียมเมล็ดพันธุ์	

3.1.1 อุปกรณ์

 1. มีด: สำาหรับตัดพวงทะลาย

 2. ถุงมือยาง: สำาหรับป้องกันยางจากผลต๋าว

 3. บันได: สำาหรับปีนต้นต๋าว

 4. กระสอบปุ๋ย: สำาหรับรวบรวมผลต๋าว

 5. อุปกรณห์าพกัิดด้วยสญัญาณดาวเทยีม (GPS): สำาหรบัระบพุกัิด 

  การสำารวจ

3.1.2 ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์

โดยปกติ ตา๋วหน่ึงทะลายให้ผล 1,000-2,000 ผล โดยแขนงหนึง่ใหผ้ล 

ประมาณ 50-60 ผล สำาหรับผลขนาดใหญ ่และ 100-200 ผล สำาหรบั 

ผลขนาดเลก็ ตน้ตา๋วออกดอกช่วงเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม ดอก 

จะเปลี่ยนเป็นผล สามารถเก็บไปทำาลูกชิดได้ช่วงเดือนกันยายนถึง 

ตุลาคม และจะแก่เต็มที่พร้อมนำาไปเพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง 

ธันวาคม

การเพาะต้นต๋าวใช้เมล็ดในการเพาะ โดยสามารถหาเมล็ดได้โดย 

ซือ้จากชาวบา้น หรอืหาจากปา่ การเกบ็ผลต๋าวมขีัน้ตอนดังต่อไปนี้
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1. สำารวจป่าเพ่ือหาต้นต๋าวที่เหมาะสำาหรับเก็บเมล็ดมาทำาพันธุ์  

 โดยสามารถสำารวจได้ตั้งแต่ฤดูออกดอกของต้นต๋าวจนถึงช่วง 

 เวลาก่อนผลตา๋วจะแก ่หรือช่วงใดกไ็ด้ระหวา่งเดอืนเมษายนจนถงึ 

 เดือนพฤศจิกายน วิธีสังเกตว่าต้นต๋าวที่พบจะให้เมล็ดพันธุ์ที่ดี 

 หรอืไม ่คือ สำารวจบริเวณโดยรอบตน้นัน้ในรัศมไีมเ่กนิ 300 เมตร  

 วา่พบตน้ตา๋วตน้อ่ืนอีกหรือไม่ เน่ืองจากดอกตา๋วเปน็ดอกสมบรูณ ์

 เพศ คือ มทีัง้ดอกตวัผูแ้ละตวัเมยี เมือ่ถงึฤดท่ีูดอกผสมพนัธ์ุ ตน้ที ่

 ขึน้เดีย่วๆ จะผสมพันธุภ์ายในตน้ ทำาให้เมลด็ฝอ่ และบางครัง้ไมม่ ี

 เมลด็ หากมีต้นอ่ืนอยู่ใกล ้ตน้ตา๋วจะผสมพนัธุข์า้มตน้ และมเีมลด็ 

 ทีส่มบรูณ ์เหมาะแกก่ารนำาไปเพาะ เม่ือไดต้น้ต๋าวทีเ่หมาะสมแลว้  

 ใหบ้นัทกึตำาแหน่งไวเ้พือ่กลบัมาเกบ็เมล็ดพนัธุเ์มือ่ผลแก่ การใช้ 

 เคร่ืองหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม (GPS) เพือ่บนัทกึตำาแหนง่ 

 จะทำาใหส้ะดวกแกก่ารกลบัมาเกบ็ผลตา๋วสำาหรบัทำาเมล็ดพนัธ์ุใน 

 ภายหลัง

2. เกบ็ผลตา๋วทีแ่กเ่ตม็ทีซ่ึง่รว่งหลน่จากตน้ หรือตัดจากต้นทัง้ทะลาย 

 เมื่อผลแก่เต็มที่1 ในช่วงเดือนมกราคม โดยสูตรในการคำานวณ 

 จำานวนผลต๋าวที่ต้องการสำาหรับการเพาะพันธุ์ซึ่งรวมอัตรา 

 สูญเสียระหว่างการเพาะ คือ

F = 2 T 
   3

 โดยที่ F = จำานวนผลต๋าวที่ต้องใช้สำาหรับการเพาะ
  2 = อัตราส่วนความสูญเสียจากการเพาะต๋าว2 ด้วยผลต๋าว
    ภายใต้สมมติฐาน ผลต๋าว 1 ผล มี 3 เมล็ด
  T = จำานวนต้นต๋าวที่ต้องการปลูก

1 วิธีการพิจารณาว่าผลต๋าวแก่เต็มที่ทำาได้โดยผ่าผลต๋าว และสังเกตสีเมล็ด หากมีสีดำา หรือสังเกตว่าผลมีรอยถูกแทะจากสัตว์ เช่น อีเห็น  
 แสดงว่าผลต๋าวแก่เต็มที่แล้ว
2 บทเรียนจากการดำาเนินงานในพื้นที่จังหวัดน่านพบว่าอัตราการสูญเสียระหว่างเพาะของเมล็ดต๋าว ได้แก่  1) อัตราการสูญเสียเนื่องจาก 
 เมลด็ไมส่มบูรณ ์รอ้ยละ 6  2) อัตราการสูญเสียเนือ่งจากรากไม่งอกระหวา่งเพาะเมล็ด รอ้ยละ 40   3) อตัราการสญูเสยีเนือ่งจากใบไมง่อก 
 ระหวา่งเพาะกลา้ รอ้ยละ 5   4) อตัราการสูญเสียเนือ่งจากกล้าแคระแกร็น ไม่สมบรูณร้์อยละ 5 จากการคำานวณอตัราสูญเสยีท้ังหมด พบวา่ 
 เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ 100 ต้น ต้องใช้เมล็ดทั้งสิ้น 197 เมล็ด หรือเกือบ 2 เท่าของจำานวนต้นที่ต้องการเพาะ
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 ยกตวัอยา่งเชน่ หากต้องการปลกูต๋าว 100 ต้น จะต้องหาเมล็ดต๋าว  
 200 เมล็ด ซึ่งเท่ากับผลต๋าวประมาณ 67 ผล เป็นต้น

F = 2 x 100
       3

3.2	การเพาะเมล็ด

3.2.1 อุปกรณ์

1. มีด: สำาหรับเลาะผลจากแขนง

2. กะละมัง: สำาหรับล้างเมล็ดต๋าว

3. กระสอบป่าน: สำาหรับตากเมล็ดต๋าว

4. กระสอบปุย๋: สำาหรับบม่ผลตา๋วใหเ้ปลอืกตา๋วเนา่เปือ่ย และเพาะ 

 เมล็ดต๋าว (1 กระสอบปุ๋ยสามารถบ่มผลต๋าวได้ 300 ผล และ 

 สามารถเพาะเมล็ดต๋าวได้ 300 เมล็ด)

5. ขยุมะพรา้วสบั: สำาหรบัเพาะเมลด็ตา๋ว (ขยุมะพร้าวสับ 1 กระสอบ  

 สามารถใช้เพาะเมล็ดต๋าวได้ 300 เมล็ด) 

6. ขยุมะพร้าวปน่: สำาหรับเพาะเมลด็ต๋าว (ขยุมะพรา้วปน่ 1 กระสอบ  

 สามารถใช้เพาะเมล็ดต๋าวได้ 300 เมล็ด) 

7. บัวรดน้ำา: สำาหรับรดน้ำาในกระสอบปุ๋ยขณะเพาะเมล็ดต๋าว

3.2.2 ขั้นตอนการเพาะเมล็ด

1. เลาะผลออกจากทะลายให้เป็นลูกๆ และคัดเลือกผลต๋าวที่แก่จัด  

 ลักษณะผลต้องโต ไม่ลีบ มีสีเขียวแกมน้ำาตาลเข้ม

 ข้อควรระวัง: ผู้ที่จะเลาะเมล็ดต๋าวต้องสวมเสื้อผ้าให้รัดกุม เพื่อ 

 ป้องกันการสัมผัสยางจากผลต๋าว ซึ่งจะทำาให้เกิดอาการคันหรือ 

 แพ้ได้
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2. บม่ผลตา๋วใหเ้นา่ โดยนำาผลต๋าวทีค่ดัเรียบรอ้ยแลว้ไปกองรวมกนั 

 ไวบ้นดนิทีช่ืน้ และคลมุดว้ยพลาสตกิ เพือ่ปอ้งกันสัตวต่์างๆ มากิน  

 และรักษาความชื้น รวมทั้งเพิ่มอุณหภูมิในการบ่มผลต๋าว ควร 

 รดน้ำากองผลต๋าวให้ชุ่มสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือนำาผลต๋าวใส่ใน 

 กระสอบปุย๋ แลว้มดัปากกระสอบใหแ้นน่โดยไมต่อ้งรดน้ำา เพือ่บม่ 

 ให้เปลือกของผลต๋าวเน่า ทั้ง 2 วิธีใช้ระยะเวลาในการบ่มท้ังส้ิน 

 ประมาณ 2 เดือน จากน้ัน คัดเมล็ดต๋าวท่ีสมบูรณ์ออกมาเป็น 

 เมล็ดพันธุ์ โดยคัดเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ คือ ไม่เน่า ไม่ลีบ

ภาพที่ 11 
ก�รบ่มผลต๋�ว 

โดยปล่อยให ้
เปลือกต๋�วเน่� 
ต�มธรรมช�ติ  

เปลือกต๋�วที่เน่� 
ส�ม�รถนำ�ไป 

ใช้เป็นปุ๋ยได้

ภาพที่ 10 
เล�ะผลต๋�ว 

ออกจ�กทะล�ย
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3. นำาเมล็ดต๋าวท่ีคัดไว้ไปล้างน้ำาให้สะอาด ใช้มือขัดเมือกออกให้หมด  

 นำาเมล็ดที่ล้างแล้วไปลอยน้ำา แล้วคัดเมล็ดที่ลอยออก เนื่องจาก 

 เมลด็ทีล่อยเปน็เมลด็ทีเ่สยีหรอืไมส่กุเต็มที ่และไม่สามารถนำาไป 

 เพาะได้

ภาพที่ 12 
ก�รบ่มผลต๋�ว 

โดยวิธีปล่อยให ้
เน่�ต�มธรรมช�ต ิ

จะทำ�ให้เปลือก 
เมล็ดต๋�วแตกเอง  

และยังเป็น 
ก�รทำ�ล�ยระยะ 

ก�รฟักตัว 
ของเมล็ด  

เมื่อนำ�เมล็ด 
ไปเพ�ะจะม ี

อัตร�ก�รงอกสูง

ภาพที่ 13 
นำ�เมล็ดต๋�ว 

ที่คัดออกจ�ก 
เปลือกต๋�วม�ล้�ง

ภาพที่ 14 
จ�กนั้น 

นำ�เมล็ดต๋�ว 
ที่คัดม�ลอยน้ำ� 
คัดเลือกเฉพ�ะ 

เมล็ดที่จม 
เพื่อนำ�ไปเพ�ะ
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4. นำาเมลด็แกท่ีค่ดัแลว้ไปผึง่ลมในทีร่ม่ประมาณ 1 เดอืน เพือ่ใหม้นั 

 ที่เคลือบผิวหายไป และทำาให้น้ำาสามารถผ่านเข้าไปในเมล็ดเมื่อ 

 เพาะ โดยตอ้งเกลีย่เมลด็ใหท้ัว่ และตอ้งระวงัไม่ใหเ้มลด็ซอ้นกนั 

 เกิน 10 เซนติเมตร

5. เม่ือนำาเมล็ดต๋าวไปตากลมครบกำาหนด 1 เดือนแล้ว นำาเมล็ดต๋าว 

 ไปแช่น้ำาไว้ 1 คืน ก่อนนำาไปเพาะในกระสอบ

6. นำาขยุมะพร้าวสบั และขยุมะพรา้วปน่มาคลกุใหเ้ขา้กนั และใสล่งไป 

 ในกระสอบปุ๋ย ให้ขุยมะพร้าวผสมหนาประมาณ 10 เซนติเมตร  

ภาพที่ 15 
เมล็ดต๋�ว 

ที่ผ่�นก�รคัด 
หลังจ�กล้�ง 

และลอยน้ำ�แล้ว

ภาพที่ 16 
นำ�เมล็ดต๋�ว 

ไปผึ่งลมในที่ร่ม 
ประม�ณ 1 เดือน
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 จากน้ัน เรียงเมล็ดตา๋วลงไปช้ันแรกประมาณ 40-50 เมลด็ แล้วจงึ 

 กลบดว้ยขุยมะพร้าวผสมอกีครัง้ รดน้ำาใหชุ้ม่ เรยีงเมล็ดตา๋ว และ 

 ใสข่ยุมะพร้าวผสมเปน็ช้ันเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนเต็มกระสอบ และมดั 

 ปากกระสอบ สาเหตุท่ีเลอืกขุยมะพร้าวเปน็วสัดปุลกู เนือ่งจากราก 

 ต๋าวจะมีที่ยึดเกาะ นอกจากนี้ ขุยมะพร้าวยังสามารถอุ้มน้ำาได้ดี  

 น้ำาสามารถผ่านได้ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

ภาพที่ 17 
รองพื้นกระสอบ 

ด้วยขุยมะพร้�วผสม  
จัดเรียงเมล็ดต๋�ว  

แล้วกลบด้วย 
ขุยมะพร้�วผสม 

อีกครั้ง

ภาพที่ 18 
รดน้ำ�ให้ชุ่มทุกชั้น 
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3.3	การดูแลเมล็ดที่เพาะ

การเพาะเมล็ดให้งอกต้องบ่มไว้ในกระสอบปุ๋ย ใช้เวลาประมาณ 45-120 วัน  

ระหวา่งนัน้ ต้องดแูลเมลด็ในกระสอบปุย๋ดว้ยการรดน้ำาประมาณสัปดาหล์ะ 1 คร้ัง  

โดยเปิดกระสอบที่มัดไว้ออก ใช้สายยางรดน้ำาให้ชุ่มทั้งกระสอบ แล้วจึงมัด 

กระสอบไว้เช่นเดิม 

ภาพที่ 19 
จัดเรียงเมล็ดต๋�ว 

เช่นนี้เป็นชั้นๆ หน� 
ประม�ณชั้นละ  

10-15 เซนติเมตร  
จนเต็มกระสอบ 

ภาพที่ 20 
รัดป�กกระสอบ 

ให้แน่น
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3.4	การเพาะกล้า

3.4.1 อุปกรณ์

1. กระสอบปุย๋หรอืกลอ่ง: สำาหรบัรวบรวมเมลด็ตา๋วกอ่นนำาไปเพาะ

2. พลาสติก: สำาหรับปูพื้นแปลงเพาะ

3. ถงุเพาะขนาด 3x7 นิว้ ปรมิาณเทา่จำานวนตน้ตา๋วทีต่อ้งการเพาะ

4. ดิน 1 กิโลกรัมต่อถุงเพาะ 10 ถุง 

5. แกลบดำา 1 กิโลกรัมต่อถุงเพาะ 20 ถุง

6. แกลบเหลือง (แกลบโค้ง) 1 กิโลกรัมต่อถุงเพาะ 20 ถุง

7. ไม้ด้ามยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 

 ประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

3.4.2 ขั้นตอนการเพาะกล้า

1. ระหว่างรอเมลด็ท่ีเพาะในกระสอบปุย๋ สามารถเตรยีมถงุเพาะโดย 

 ผสมดนิ 2 สว่น เขา้กบัแกลบดำา 1 สว่น แกลบเหลอืง 1 สว่น แลว้ 

 กรอกลงถุงเพาะให้เสมอปากถุงเพาะ

2. ปแูปลงเพาะดว้ยพลาสตกิ เพ่ือปอ้งกนักลา้ตา๋วหยัง่รากยดึกบัดนิ 

 ในแปลงเพาะ ซึ่งทำาให้ยากต่อการขนย้าย จากนั้น นำาถุงเพาะที่ 

 กรอกดินแล้วเรียงไว้ในบล็อกเพาะที่ปูด้วยพลาสติก

ภาพที่ 21 
ผสมดิน แกลบดำ�  
และแกลบเหลือง 

ในอัตร�ส่วน 
2:1:1 
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 3. เมื่อเพาะบ่มเมล็ดในกระสอบปุ๋ยครบกำาหนด 45 วัน เปิด 

  กระสอบออกและตรวจสอบเมล็ดต๋าวช้ันแรกก่อน หากเมล็ด 

  ต๋าวมีรากงอกออกมา สามารถเทเมล็ดต๋าวออกทั้งกระสอบ 

  เพือ่คดัเมลด็ทีง่อกแลว้นำาไปเพาะในถงุเพาะได ้สำาหรบัเมลด็ 

  ตา๋วทียั่งไมม่รีากงอกใหร้วบรวมไว ้และนำาไปใสก่ระสอบสลบั 

  กบัขยุมะพรา้วผสม เกบ็ไวอ้กี 1 เดอืน จงึนำาออกมาคดัเลอืก 

  ใหม่ ทำาเช่นนี้ จนเมล็ดต๋าวมีรากงอกทั้งหมด

ภาพที่ 22 
บรรจุ

ดินที่ผสมแล้ว 
ลงถุงเพ�ะ 

และนำ�ม�เรียง 
ในบล็อกเพ�ะ 

ซึ่งปูพื้นด้วย 
พล�สติกแล้ว

ภาพที่ 23 
คัดเมล็ดต๋�ว 

ที่มีร�กงอกออก 
เพื่อนำ�ไปเพ�ะต่อ 

ในถุงเพ�ะ



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการปลูกป่า ปลูกคน : การเพาะและปลูกต๋าวในป่าเศรษฐกิจ / การขยายพันธุ์ 21

ภาพที่ 24-28 
คัดเมล็ดต๋�ว 

ที่มีร�กงอกออก 
เพื่อนำ�ไปเพ�ะต่อ 

ในถุงเพ�ะ

ภาพที่ 25

ภาพที่ 26
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ภาพที่ 27

ภาพที่ 28

ภาพที่ 29 
เมล็ดต๋�วที่นำ�ขึ้นม� 

หลังจ�กเพ�ะ 
ในกระสอบปุ๋ยแล้ว  
จะเห็นว่�เมล็ดต๋�ว 

แทงยอดและร�ก 
ออกจ�กปล�ย 

สะดือ

เมล็ด

ยอด

สะดือ

ร�ก
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 4. ใช้ไม้แทงดินในถุงเพาะให้เป็นรูลึกเท่าความยาวของราก 

 5. นำาเมลด็ลงถงุเพาะ โดยฝงัรากลงดนิและใหเ้มล็ดโผล่ขึน้เหนอื 

  ดนิทัง้เมลด็ หากรากยาวเกนิความสงูของถงุเพาะ ใหฝ้งัรากลง 

  ในถุงเพาะให้ลึกท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ และปล่อยให้เมล็ดลอย 

  เหนือดิน

 6. ใชไ้มแ้ทงลงในดนิขา้งๆ เมลด็ตา๋ว โดยเอยีงไมอ้อกห่างเมลด็  

  จากนั้น โยกไม้เข้าหาเมล็ดต๋าวเพื่องัดดินกลบรากต๋าว

ภาพที่ 30 
ใช้ไม้แทงดิน 

ในถุงเพ�ะ 
คว�มย�วเท่�ร�ก 

ที่งอกจ�กเมล็ดต๋�ว

ภาพที่ 31 
ว�งร�กต๋�วลงร ู

ให้เมล็ดโผล่พ้นดิน
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3.4.3 ข้อควรระวัง

  1. เมล็ดต๋าวท่ีมีรากงอก ซ่ึงคัดออกจากกระสอบปุ๋ยแล้ว  ให้นำาไป 

    เพาะในถงุเพาะในวนัเดยีวกนั หากเกบ็เมล็ดตา๋วไว้ขา้มคนื  

    น้ำาจะระเหยออกจากราก และทำาให้เมล็ดฝ่อ ไม่เจริญ 

    เติบโต

ภาพที่ 32 
ภาพซ้าย

นำ�เมล็ดที่งอกแล้ว 
ลงถุงเพ�ะ โดยฝัง 
ร�กลงดินและให้ 

ส่วนเมล็ดโผล่ขึ้น 
เหนือดินทั้งเมล็ด 

ภาพขวา  
ในกรณีที่ร�กย�ว 
เกินคว�มสูงของ 

ถุงเพ�ะ ให้ฝังร�ก 
ลงในถุงเพ�ะให้ลึก 
ที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้  

และปล่อยให้เมล็ด 
ลอยเหนือดิน

ภาพที่ 33 
ใช้ไม้เจ�ะลงในดิน 

ข้�งๆ เมล็ดต๋�ว  
โดยเอียงไม้ออก 

ห่�งเมล็ด จ�กนั้น 
โยกไม้เข้�ห�เมล็ด 

ต๋�ว เพื่องัดดิน 
กลบร�กต๋�ว  

และทำ�ให้ร�กต๋�ว 
ยึดแน่นกับดิน  

ทำ�เช่นนี้สองด้�น 
ของเมล็ด

เมล็ด

ยอด

สะดือ

ร�ก
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  2. หา้มฝงัเมลด็ใหจ้มดินโดยเดด็ขาด เนือ่งจากจะทำาใหเ้มล็ด 

    เน่า หรือทำาให้การแตกใบและลำาต้นช้า

  3. ควรหลกีเลีย่งการตดัรากท่ีงอกจากเมล็ดต๋าว เนือ่งจากใบ 

    แรกของตา๋วจะแทงยอดออกจากโคนสะดือ ซึง่ในระยะแรก 

    ไม่รู้ว่ารากที่จะงอกจากสะดือจะเริ่มที่บริเวณไหน

3.5	การดูแลกล้า

3.5.1 อุปกรณ์

1. สายยางพร้อมหัวฉีด: สำาหรับรดน้ำา ในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งสปริง- 

 เกลอร์ในโรงเพาะ

3.5.2 ขั้นตอนการดูแลกล้า

1. ในระยะแรก รดน้ำา 2-3 วันครั้ง หากฝนตกมาก ไม่จำาเป็น 

 ต้องรดน้ำา

2. หมั่นดูแลด้วยการกำาจัดวัชพืช ป้องกัน และกำาจัดศัตรูพืช 

3. สามารถใสปุ่ย๋หมกัจากเปลอืกต๋าวเพ่ือใหต้้นเตบิโตเรว็ขึน้เดอืนละ  

 1 ครั้ง โดยให้ปุ๋ยครั้งละ 1 กำามือต่อต้น

ภาพที่ 34 
 กล้�ต๋�ว 

เมื่อเพ�ะเมล็ด 
ลงในถุงเพ�ะ

เมล็ด

ยอด

สะดือ
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ภาพที่ 35-37 
ประม�ณ 5 เดือน  

ต้นกล้�จะแตก 
ใบแรกออกม�

ภาพที่ 36

ภาพที่ 37
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ภาพที่ 38-40 
กล้�ต๋�ว 

เมื่ออ�ยุ 1 ปี  
พร้อมที ่

จะนำ�ไปปลูก

ภาพที่ 39

ภาพที่ 40
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[04]
ก�รปลูกต๋�วเป็นป่�เศรษฐกิจ หรือปลูกเสริมในป่�

4.1	การคัดเลือกพื้นที่และการเตรียมพื้นที่สำาหรับปลูก

4.1.1 อุปกรณ์

1. มีด: สำาหรับถางวัชพืชในแปลงปลูก
2. ตลับเมตรหรือเชือก: สำาหรับวัดระยะปลูก
3. ไม้หลักค้ำายัน: สำาหรับกำาหนดจุดปลูก
4. จอบหรือเสียม: สำาหรับขุดหลุมปลูก
5. ปุ๋ยอินทรีย์: สำาหรับรองก้นหลุมปลูก

4.1.2 ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่และการเตรียมพื้นที่สำาหรับปลูก

เมือ่ตน้กลา้ตา๋วมอีายปุระมาณ 1 ปถีงึ 1 ปคีรึง่ ตน้กลา้ตา๋วจะเติบโต 
พรอ้มทีจ่ะนำาไปปลกูในแปลงปา่เศรษฐกจิ ซึง่บนพืน้ที ่1 ไร ่สามารถ 
ปลูกต้นกล้าต๋าวได้ 64 ต้น หรือปลูกในป่าที่มีความชื้นสูงร่วมกับ 
ไม้อื่นๆ ก่อนการปลูกมีขั้นตอนการเตรียมการดังต่อไปนี้

1. เลือกพ้ืนที่ที่มีสภาพใกล้เคียงกับถิ่นที่อยู่เดิมของต๋าว คือ เป็น 
 พื้นที่ที่มีความชื้นสูง

2. เตรียมพืน้ท่ีปลกูโดยการถางวชัพชื เช่น เถาวลัย ์ไมพุ่้ม ไมข้นาด 
 เลก็ออก การเตรยีมพืน้ทีค่วรเตรยีมในฤดแูลง้เนือ่งจากสามารถ 
 ทำางานได้สะดวก และพร้อมที่จะปลูกได้ทันทีเมื่อฝนตก

3. ในกรณีที่ปลูกในแปลงป่าเศรษฐกิจ ปักหลักกำาหนดหลุมปลูกใน 
 แปลง ระยะห่าง 5x5 เมตร ในกรณีที่ปลูกเสริมในป่า ปักหลักใน 
 ป่า โดยเว้นระยะห่างจากต้นไม้อื่น 5 เมตร 
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4. เม่ือจะนำาต้นกล้าต๋าวลงปลูก ให้ขุดหลุมปลูกขนาด 40x40x40  
 เซนติเมตร โดยแยกส่วนหน้าดิน (15-20 เซนติเมตร) บนไว้

5. นำาหนา้ดนิทีแ่ยกไวใ้สร่องหลมุปลกู เนือ่งจากหนา้ดินเปน็บรเิวณ 
 ที่มีธาตุอาหารสูง

6. นำาดินส่วนที่เหลือผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วน 3:2 แล้วใส ่
 ลงในหลุมจนเต็ม

7. ปักหลักคืนไว้ตามเดิม

4.2	การปลูก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การนำาต้นกล้าลงปลูกมากที่สุด คือ ช่วงเริ่มต้นของฤด ู
ฝน หรือปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน 

4.2.1 อุปกรณ์

1. จอบขนาดเล็กหรือเสียม: สำาหรับขุดหลุมปลูก
2. มีด (คัตเตอร์): สำาหรับกรีดถุงเพาะ 
3. เชือกฟาง หรือเชือกปอ: สำาหรับมัดต้นต๋าวไว้กับไม้หลัก

4.2.2 ขั้นตอนการปลูก

1. ใชจ้อบขนาดเลก็หรอืเสยีมขดุหลมุใหม้ขีนาดใหญก่วา่ขนาดของ 
 ถุงเพาะชำาเล็กน้อย ตามตำาแหน่งที่ปักหลักไว้

2. ใชม้ดีกรดีถงุเพาะดา้นขา้ง เพือ่ปอ้งกนัการแตกของดนิทีหุ่ม้ราก

3. ยกกล้าลงปลูก โดยต้ังลำาต้นให้ตรงให้หน้าดินตามถุงเพาะเสมอกับ 
 ผิวดินใหม่

4. กลบหน้าดิน และอัดดินให้แน่น

5. นำาไม้หลักปักคืนไว้ตามเดิม และผูกต้นต๋าวกับไม้หลักเพ่ือป้องกัน 
 ต้นล้ม
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4.3	การดูแลรักษา

เพือ่ให้ตน้ตา๋วมผีลผลติต่อเน่ือง ควรปลูกตน้ตา๋วชุดใหมเ่สรมิเมือ่ต้นตา๋วชุดแรก 
ออกผลในปีแรก อาจใช้วิธีไม่เก็บผลต๋าวทั้งหมด และปล่อยให้ผลต๋าวบางส่วน 
ร่วงลงสู่พื้น โดยผู้ปลูกเพียงแต่ดูแลให้ผลต๋าวที่หล่นอยู่ในระยะที่เหมาะสม คือ 
ห่างจากต้นแม่ประมาณ 3 เมตร หรืออาจใช้วิธีเพาะต้นกล้าแล้วนำาไปปลูก 
เสริม เมื่อต้นที่ลงปลูกระยะแรกให้ผลในปีที่ 8 และตายลงในปีที่ 14 ต้นต๋าว 
ชุดใหม่จะเริ่มให้ผลผลิต และทำาให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากป่าเศรษฐกิจนี ้
อย่างต่อเนื่อง 
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 ปีที่ 1

[05]
สรุปปฏิทินก�รเพ�ะปลูก

	 	 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	 ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.

 ปีที่ 0 สำารวจป่าเพื่อหาต้นต๋าวที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์

  เก็บผล บ่มผลต๋าว ตาก เพาะเมล็ดต๋าว
   ให้เน่า เมล็ด ในกระสอบปุ๋ย
   

 ปีที่ 2 ดูแลต้นกล้าต๋าวในแปลงเพาะ

 ปีที่ 3 ลงปลูก
  

 ปีที่ 10 ต้นต๋าวเริ่มให้ผลและให้ผลนานประมาณ 6 ปี  

 ปีที่ 16 ต้นต๋าวเริ่มตาย
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[06]
ผลตอบแทนจ�กก�รปลูกต๋�ว

เมือ่โตเต็มท่ีในปท่ีี 8-10 ตา๋ว 1 ตน้ใหผ้ลผลติเฉลีย่ปลีะ 1 ทะลาย เทา่กับผลต๋าว 

จำานวนประมาณ  4,000 ผล เมือ่หนบีแตเ่มลด็ออกมาแล้ว 1 ทะลายจะให้เมล็ดตา๋ว 

สดเฉลี่ย 30 กิโลกรัม หากขายสดจะมีรายได้ประมาณ 510 บาทต่อต้นต่อป ี

หากแปรรปูเปน็ลกูชดิอบแหง้จะสามารถสรา้งรายไดป้ระมาณ  5,400 บาทต่อต้น 

ต่อปี3 ต้นต๋าวจะให้ผลผลิตประมาณ 5-6 ปี และจะตายลง 

3 หมายเหตุ: ณ เดือนพฤษภาคม 2555 ราคาลูกชิดสดกิโลกรัมละ 17 บาท ราคาลูกชิดเชื่อมน้ำาตาลกิโลกรัมละ 35 บาท และราคาลูกชิด
อบแห้งกิโลกรัมละ 180 บาท
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[07]
ประม�ณก�รแรงง�นสำ�หรับก�รปลูกต๋�ว

	 ลำ�ดับ	 กิจกรรม	 ม�ตรฐ�นแรงง�น4

 1. การเตรียมพันธุ์ 
  - การล้างเมล็ด 2.5 กระสอบปุ๋ย/แรง
   หรือ 2,100-2,400 เมล็ด/แรง
  - การเพาะเมล็ด 10 กระสอบปุ๋ย/แรง
   หรือ 3,000 เมล็ด/แรง

 2. การเตรียมถุงเพาะ กรอกดิน 400 ถุง/แรง
  และเรียงถุงเป็นแถว

 3. การย้ายกล้า 
  - การถอนย้ายต้นกล้าลงถุงดำา 400 ถุง/แรง
  - การดูแลรักษาต้นกล้าต๋าว 20,000 ถุง/แรง

 4. การปลูก 
  - การเตรียมพื้นที่ก่อนปลูก  1 งาน/แรง
    (ถางหญ้า-กำาหนดจุด) 
  - การขุดหลุมเตรียมปลูก 100 หลุม/แรง
  - การขนย้ายต้นกล้าวางตามจุด 200 ต้น/แรง
    (หลุมปลูก)
  - การปลูก 200 ต้น/แรง

 5. การดูแลรักษาต้นต๋าวหลังการปลูก

  - การกำาจัดวัชพืช 1 งาน/แรง

4 1 แรง หมายถึง การทำางานของคน 1 คน โดยมีชั่วโมงการทำางานประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน
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เรื่อง ก�รปลูกป่� ปลูกคน:
เล่มก�รเพ�ะและปลูกต๋�วในป่�เศรษฐกิจ

ที่ปรึกษ� 
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
ณรงค์ อภิชัย

ทีมปฏิบัติก�รภ�คสน�มผู้ให้ข้อมูล
ถนอม ใจการ
ประยงค์ สีสัตย์ใจ
มูล ภิไชย
ธนิดา บ่อวารี
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ขอขอบคุณชาวบ้านในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วม 

พัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้เหล่านี้ ขอขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชนอำาเภอ 

สองแคว อำาเภอทา่วงัผา และอำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวัดนา่น ท่ีรว่มทดลอง 

อ่านตำาราทุกชุด และขอขอบคุณทุกท่านท่ีอยู่เบื้องหลังการผลิต ร่วมอุทิศ 

แรงกาย แรงใจ แรงความคิดจนทำาให้เกิดเป็นตำาราแม่ฟ้าหลวงชุดนี้
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