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พัฒนาจากยุโรบที่ประสบความสําเร็จ และมีตําแหนงเปนที่ปรึกษาดานการตลาดของ CEDAC
http://www.cedac.org.kh/home.asp มีสํานักงานในกรุงพนมเปญ นอกจากนี้ทานยังไดชวยองคกร NGO
หลายแหงในประเทศฟลิปปนสตั้งแตป 1990-2006 ในการสงเสริมวิธีการการเกษตรแบบยั่งยืน และเปน
ผูเขียนบทความ ‘Nurturing the Soil – Feeding the People.’(บํารุงดิน-เลี้ยงดูคน)
บทความนี้เคยถูกตีพิมพในนิตยสารการเกษตรฟลิปปนสรายเดือน (Philippine Agriculture Monthly)
เมื่อเดือนตุลาคม 2004 นอกจากนี้ผูเขียนยังไดเสนอเรื่องผลจากการนําฟางขาวกลับมาใชในการประชุม
การเกษตร ECHO เอเซียเมื่อเดือนกันยายน 2009ที่ผานมา
การนําเศษเหลือจากผลผลิตมาใชชวยปรับปรุงดินไดอยางไร
ฟางขาวมีประโยชนและคุณคาอะไรบาง ถาดูที่วิธีปฏิบัติ
ของชาวนาสวนใหญ ก็ดูเหมือนวาฟางขาวไมมีประโยชน
อะไรเลย การเผาฟางขาวเปนเรื่องปกติที่เห็นกันเปนประจํา
ในชวงฤดูเก็บเกี่ยวของหลายพื้นที่ในเอเซีย แตก็มีชาวนา
กลุมหนึ่งที่คิดจริงจังกับเรื่องนี้ หนึ่งในนัน้ คือ อิซิโดร พรา

โด จากเมือง Albaในเทศบาล Tago จังหวัด Surigao del Sur ประเทศฟลิปปนส เขาไมคิดวาฟางขาวเปน
ขยะที่จะตองกําจัดทิ้งไปดวยวิธีเผาไปงายๆแบบนั้น แตเขาเห็นวาฟางขาวเปนสวนสําคัญในการรักษา
ความอุดมสมบูรณของพื้นทีน่ าของเขา เมือ่ ประมาณ 8 ปที่แลว เขาเรียนรูวาการคืนฟางขาวกลับไปสูที่
นานั้นสามารถชวยเอาชนะปญหาของดินทีข่ าดธาตุสังกะสีที่เกิดขึ้นทัว่ ไปในที่นาของเขาในเวลานัน้
ขณะนี้ พราโด อายุได 69 ป เขาไดเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตจากนาขาวทีไ่ ดรบั ตกทอดมาจากพอแมของเขา
ตั้งแตป 1969 เขาเคยทํานาดวยวิธีการเชนเดียวกับชาวนาคนอื่นๆมาเปนเวลา 15 ป คือใชขาวสายพันธุท ี่
ใหผลผลิตสูง ปุย และยาฆาแมลง แมเขาจะยอมรับไดกบั ผลผลิตประมาณ 2000 กิโลกรัม จากพื้นที่
ประมาณ 2.4 ไรของเขา และทุกครั้งก็ถือวาโชคดีถามีขาวเปลือกเหลือพออยู 5 กระสอบที่จะไดเอาไว
รับประทานเอง ซึ่งก็แทบจะไมพอสําหรับครอบครัวที่จะใชรับประทานภายในเวลาไมกี่เดือน และโชค
รายที่ผลผลิตเกือบทั้งหมดของเขาตองตกไปเปนของเจาหนี้เงินกูที่กําหนดวาตองจายจํานวนขาวถึง 500
กิโลกรัมตอจํานวนเงินตนทุกๆ 1,000 เปโซ(ประมาณ 700 บาท)
การขาดธาตุสังกะสีกลายเปนปญหาในทีน่ าของพราโดในชวงตนป 1990 และภายในสองปตอมา
ผลผลิตที่ไดลดลงไปเหลือเพียง 12-17กระสอบหรือ 1500 กิโลกรัมตอที่นาประมาณ 6.25 ไร ในตอน
นั้นตนขาวมีลักษณะที่ไมแข็งแรง และที่เลวรายที่สุดคือเมล็ดขาวที่ไดนั้นมีเนื้อขาวอยูไมเต็มเม็ด
แตสภาพที่นาของเขาไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นในป 1996 เมื่อเขาไดเขารวมกับกลุม ชาวนาที่ไดรับการ
ชวยเหลือจากศูนยการเกษตรแบบยั่งยืนแหงทาโก (Tago Center for Sustainable Agriculture หรือ
TCSAI) ซึ่งเปนหนวยงาน NGO ที่จัดตั้งขึน้ ใหม เจาหนาที่ไดบอกใหพราโดพยายามคืนฟางขาวกลับสูที่
นาหลังจากการเก็บเกีย่ วทุกครั้ง นอกจากนี้ยังไดแนะนําขาวสายพันธุดงั้ เดิมและสายพันธุใหมจากเครื่อง
ขาย MASIPAG ( Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura หรือ องคกรความ
รวมมือกันของนักวิทยาศาสตรเกษตรกรเพื่อการพัฒนา) โดยที่ขาวสายพันธุเหลานี้สามารถเติบโตไดดี
และใหผลผลิตที่เทาเทียมกับขาวสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงโดยที่พราโดไมตองใชปยุ เคมีอีก
ภายในเวลา 2 ป (หรือการเก็บเกี่ยวผลผลิต 4 ครั้ง) ผลผลิตขาวที่ไดของเขานั้นกลับไปสูจํานวนทีเ่ ทากับ
ที่เคยได สัญญาณที่แสดงถึงการขาดธาตุสังกะสีกห็ ายไป และไมนานนักเขาก็ไดเห็นประโยชนที่ดมี าก
อีกอยางหนึ่ง คือเนื่องจากเขาไมจําเปนตองซื้อปุยและยาฆาแมลงอีก เขาจึงใชเงินทุนในจํานวนที่นอยลง
ขณะนีพ้ ราโดจําเปนตองยืมเงินเปนจํานวนเพียง 2,000 เปโซตอการเพาะปลูกหนึ่งครัง้ เทานั้น ซึ่งแสดง
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วาเขาตองจายหนี้ดว ยผลผลิตขาวที่ไดเพียงแค 7 กระสอบเทานั้น ดังนัน้ ตอนนี้เขาจึงสามารถเก็บผลผลิต
ที่ไดเกือบทั้งหมดไวรับประทานเอง สวนเงินรายไดที่มใี ชอยางเพียงพอสวนใหญก็มาจากการขาย
มะพราวหาวและกลวย
จากประสบการณนี้พราโดไดทําการกระจายฟางขาวในนาหลังจากทําการเก็บเกีย่ วทุกครั้ง เขาบอกวาจะ
ไดผลดีที่สุดคือตองทําหลังจากเก็บเกี่ยวทันที “ถาทิ้งไว ฟางขาวจะรอนและทําใหยากตอการกระจาย
ฟางขาว” เขาอธิบาย นอกจากนี้ฟางขาวยังจะเริ่มเกิดเชื้อราทําใหเกิดผงฝุนดวย นอกจากนี้เขายังใส
ขาวเปลือกที่ไดจากโรงสีใกลๆอีกประมาณ 20 กระสอบลงในที่นาปละครั้งเพื่อชวยปรับสภาพดิน
ชาวนาหลายคนลังเลที่จะกระจายฟางขาวในที่นา เพราะคิดวาจะเปนปญหาในการเตรียมดิน ““ก็ไมมี
ปญหานะ” พราโด กลาว “แตคุณจะตองปลอยใหฟางขาวยอยสลายบนหนาดินกอนเปนเวลาประมาณ
หนึ่งเดือน” เจาหนาที่คนหนึง่ บอกเขาวาวิธีนี้จุลินทรียที่มสี วนในขบวนการยอยสลายจะยิ่งชวยเพิ่มธาตุ
ไนโตรเจนใหกับดินดวย “ถาคุณไถดินพรอมกับฟางขาวทันทีและทําการปลูกขาวอีกครั้ง จุลินทรียที่
ยอยสลายฟางขาวจะแยงเอาธาตุไนโตรเจนไปจากตนขาวออน นอกจากนี้จะเกิดกาซมีเทนซึ่งจะรบกวน
ตนขาวออนดวย”
นอกจากการลดคาใชจายรวมทั้งไดขาวที่เมล็ดสมบูรณและรสชาดดีแลว พราโดยังพบประโยชนสาํ คัญ
อีกอยางของฟางขาว คือเขาไมตองทํางานรวมกับสารเคมีอีกแลว กอนหนานี้ทุกครั้งที่เขาตองฉีดยาฆา
แมลง เขาจะรูส ึกออนเพลียมากและบางครั้งเสร็จแลวก็ถึงกับไมสบาย แมเพื่อนบานของเขาหลายคน
ยังคงใชยาฆาแมลงอยู แตพราโดกลับไมพบปญหาที่รายแรงอะไรจากแมลงศัตรูพืช
การที่จะแนใจไดวาจะไดเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีนั้น พราโดมักจะปลูกขาวอยางนอยสามชนิดขึ้นไป ขณะที่
มีการเขียนบทความนี้ เขากําลังทดสอบพันธุขาวสองชนิดในแปลงทดลอง และอีกแปลงหนึ่งที่เล็กกวา
เขากําลังปลูกขาวเหนียวพันธุที่ชื่อวา Tapol ที่
ครอบครัวของเขาใชในเฉพาะโอกาสที่สําคัญ
เมื่อถามวามีขอแนะนําอะไรใหกับชาวนาคนอื่นๆ
บาง พราโดตอบวาถาชาวนาสามารถหยุดการเผา
ฟางขาวและทําใหฟางขาวเกิดประโยชนตอ ที่นา
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ของตนก็นาจะดี “ถาคิดอยางนี้วาฟางขาวทีไ่ ดจากการเก็บเกี่ยวมีปริมาณของไนโตรเจนถึง 25 – 40
กิโลกรัม ก็เหมือนกับการเผาเงินไปเปลาๆ” เขาใหเหตุผลอยางนี้
สิ่งที่อาจมีคามากกวาไนโตรเจนนั้นอีกคือพลังงาน (คารบอน) ที่มีอยูใ นฟางขาว จุลินทรียในดินจะทํา
การเปลี่ยนคาคารบอนทั้งหมดเปนปุย อินทรียซึ่งเปนการประกันไดวาพืชผลที่จะปลูกในคราวตอไปจะ
ไดรับสารอาหารที่เปนประโยชนแนนอน นอกจากนี้พลังงานจากฟางขาวยังทําใหสงิ่ มีชีวิตในดินมีสวน
ในการซอมแซมบํารุงโครงสรางของดินใหดี เปนการเพิม่ อ็อกซิเจนในดิน และทําใหดินสามารถดูดซึม
และอุมน้ําไวไดมากขึ้น ดังนัน้ พราโด จึงเห็นวาการนําเอาฟางขาวกลับมาใชจึงเปนกาวสําคัญในการลด
ตนทุนการทํานาและทําใหสถาณการณที่ชาวนาตองเผชิญอยูดีขึ้น
คุณคาที่มีในฟางขาว
ในฟางขาวปริมาณหนึง่ ตัน โดยเฉลี่ยแลวจะประกอบไปดวยไนโตรเจน 5- 8 กิโลกรัม, ฟอสฟอรัส 0.7 1.2 กิโลกรัม, โปตัสเซียม 12 - 17 กิโลกรัม และซิลิกา 40 - 70 กิโลกรัม เมื่อฟางขาวถูกเผา คารบอนที่
เปนสวนประกอบรอยละ 40 ของฟางขาวก็จะหายไปในชั้นบรรยากาศทันทีและทําใหเพิ่มกาซ
คารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนสวนทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน แทนที่จะใชเปนพลังงานใหกับจุลนิ ท
รียในดิน
และเชนเดียวกันกับไนโตรเจนที่มีอยูรอยละ 93 ก็หายไปดวย ดังนัน้ ไนโตรเจนโดยเฉลี่ยประมาณ 30 40 กิโลกรัมตอพื้นที่ 6.25 ไรก็จะถูกปลอยไปสูชั้นบรรยากาศโดยไมจาํ เปน นอกจากนี้ฟอสฟอรัสที่เปน
รอยละ 25 และโปตัสเซียมรอยละ 21 ก็จะหายไปจากการเผาดวย และความรอนยังทําใหซิลิกาในขีเ้ ถา
ถูกทําใหละลายไดนอยกวาในฟางขาวสด
ไนโตรเจนในดินมาจากไหน?
เปนเวลา 8 ปที่อิซิโดร พราโดไมไดใสปุยไนโตรเจนในนาของเขาอีกเลย แตเขาก็ยังไดผลผลิตที่เปน
ขาวเปลือก โดยเฉลี่ยอยูที่ระหวาง 4,000 และ 4,500 กิโลกรัมตอพื้นที่ 1 เฮคเตอร (6.25 ไร) เห็นไดวา
ปริมาณขาวที่เก็บเกีย่ วไดหนึง่ ตันมีปริมาณไนโตรเจนประมาณ 12.5 กิโลกรัม การเก็บเกี่ยวขาวเปลือก
จากพื้นที่ 1 เฮคเตอร (6.25 ไร)ทําใหไนโตรเจนในทีน่ าหายไปประมาณ 54 กิโลกรัม สวนฟางขาวที่
เหลือในนามีไนโตรเจนอยูประมาณ 30 กิโลกรัม หมายความวาการเก็บเกี่ยวจากพื้นที่ 1 เฮคเตอรมี
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 84 กิโลกรัม แตการเก็บฟางขาวไวในนาก็แสดงวาไนโตรเจนเกือบทั้ง 30
กิโลกรัมที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวก็จะผสมรวมเขากันกับดิน
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นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรทศี่ ึกษาเกี่ยวกับดินไดบอกวาการตรึงไนโตรเจนดวยสิ่งมีชีวิตที่เกีย่ วของกับ
การยอยสลายของฟางขาวมีศักยภาพในการใหไนโตรเจนเพิ่มถึง 20-25 กิโลกรัม แตก็ยังมีปริมาณ
ไนโตรเจนอีก 25-30 กิโลกรัมที่หายไปจากการเก็บเกีย่ วผลผลิต (เชนจากเมล็ดและฟางขาว) แมไนโตน
เจนบางสวนทีเ่ ล็กนอยจะมาพรอมกับน้ําฝน แตนกี่ ็เปนหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นวาเชื้อจุลินทรีย
หลายชนิดทีต่ รึงไนโตรเจนในที่นานั้นทําใหเกิดความสมดุลทั้งหมดนี้
และการอยูรว มกันของแบคทีเรียที่อาศัย
บนพื้นผิวของรากนี่เองที่ทําใหตนขาว
(รวมทั้งตนหญาอื่นๆดวย)สามารถนํา
ไนโตรเจนมาใชจากแบคทีเรียชนิดที่ตรึง
ไนโตรเจนในอากาศ [บรรณาธิการ:
Choudhury and Kennedy อางอิงถึง
บทบาทของไรโซแบคทีเรียที่ชวยในการ
เติบโตของพืช เชน Azotobacter,
Clostridium, Azospirillum,
Herbaspirillum, Burkholderia และ Rhizobiumที่เพิ่มความสามารถของตนขาวในการใชไนโตรเจนจาก
ดิน] จําเปนอยางยิ่งที่ดินควรจะไดรับออกซิเจนอยางดีเพือ่ ใหแบคทีเรียเติบโตอยูได ดังนั้นถา
สถานการณเอือ้ อํานวย นาขาวควรไดรับการปลอยน้ําเขาและปลอยน้ําออกสลับกันไป นอกจากนี้
แบคทีเรียเหลานี้ยังจําเปนตองไดรับพลังงาน เชนฟางขาว เพื่อใหทํางานมีประสิทธิภาพ ถาดินปราศจาก
ฟางขาวและสารอินทรียชนิดอื่น ขบวนการตรึงไนโตรเจนจะไมสามารถเกิดขึ้นได
ผลกระทบเชนนี้เห็นไดชัดเจนในที่นาของพราโด เมื่อเขาใชปุยเคมีอยางเขมขนอยูหลายป นาขาวของ
เขาสูญเสียความอุดมสมบูรณและผลผลิตมีปญหาอยางหนักจากการขาดแคลนธาตุสังกะสี จนกระทั่ง
เขาเริ่มนําฟางขาวกลับมาใช สภาพที่เปนอยูจึงเริ่มดีขนึ้ ขณะนี้พราโดยังคงนําฟางขาวกลับมาใชในนา
อยูเปนประจําเพื่อเปนการเพิม่ ความอุดมสมบูรณใหกับนาขาวของเขา
อางอิง
Choudhury, ATMA and I. R. Kennedy. 2004. Prospects and potentials for systems of biological
nitrogen fixation in sustainable rice production, Biology and Fertility of Soils (2004) 39:219–227.

5

Dobermann, Achim, and Thomas Fairhurst. 2000. Rice: Nutrient Disorders & Nutrient Management.
Los Baños: IRRI.
Ponnamperuma, F.N. 1984. “Straw as a source of nutrients for wetland rice” in Organic Matter and
Rice. Los Baños: IRRI.
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การถนอมรักษาไมไผดวยน้ํายาบอเรต
โดย โธมัส ซิงเกอร จากมูลนิธิ เรน ทรี (Rain Tree Foundation) จังหวัด เชียงใหม
บรรณาธิการ: โธมัส ซิงเกอร มีสํานักงานในจังหวัดเชียงใหม และมีตําแหนงเปนเจาหนาที่ดานเทคนิคใหกับ เมริ
บาแรมปม (Meribah Ram Pump, http://meribah-ram-pump.com/index.aspx?mn=0) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมของมูลนิธิ เรนทรี (http://raintree-foundation.org/RainTreeFoundation/Welcome.html)
การที่ไดทํางานรวมกันกับองคการไทย แคร (Thai Care), พันธกิจเด็กของมูลนิธิ เรน ทรี และเมริบาแรมปม ถือ
วาไดมีสว นรวมกับโครงการพัฒนาชุมชนที่หลากหลายในภาคเหนือของประเทศไทย แตจุดประสงคหลักคือ
การทําเทคโนโลยีที่งายและเปนแบบยั่งยืน เชน แรมปม (ram pumps) หรือเครื่องตะบันน้ํา และทรายกรองน้ําชีวิ
ภาพ(Bio sand water filter)ใหแกผูที่มีน้ําและไฟฟาใชในสภาพที่จํากัด
ไมไผมีบทบาทอยางมากในงานของเราเชนกัน เมริบา
แรมปมชวยสรางโอกาสในการดํารงชีวิตของคน
ทองถิ่นดวยการสงเสริมใหมีการผลิตและขาย
ผลิตภัณฑจากไมไผ เชนงานฝมือ และยังไดมีการ
สรางรานกาแฟขึ้นรานหนึ่งดวยไมไผเกือบทั้งหมด
ไมไผมีอยูทั่วไปในพื้นทีแ่ ละคนในทองถิ่นนั้นเขาใจ
ถึงการใชงานของไมไผไดดี รวมถึงการสรางบานดวย
ไมไผ แตเนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากแมลงที่กัดกินไมไผ เชนตัวมอด แมลงและเชื้อรา บานทีส่ รางดวยไมไผ
จึงจําเปนตองสรางขึ้นใหมทุกๆ 2 ป
ปญหาอีกอยางหนึ่งคือไมไผนั้นหายากเพราะมีการตัดไปใชมากเกินไป นาเสียดายทีค่ นที่มีกําลังพอจะสรางบาน
ใหมก็สรางดวยคอนกรีต จึงทําใหทักษะในการสรางบานดวยไมไผแบบดั้งเดิมกําลังสูญหายไปดวย
ดวยเหตุนี้ เราจึงคิดวาการถนอมรักษาไมไผใหใชงานไดนานนาจะเปนประโยชนในดานตอไปนี:้
• ปองกันการตัดไมไผไปใชมากเกินและใหการใชงานของไมไผเกิดประโยชนสูงสุดและยาวนาน
• อนุรักษวิธีการสรางบานแบบดั้งเดิม
• มีบานไมไผและผลิตภัณฑไมไผที่แข็งแรง และ

• สนับสนุนการผลิตงานฝมือที่ทําจากไมไผและผลิตภัณฑอื่นๆที่สามารถจําหนายได
จากการคนควาเว็บไซทที่เกีย่ วกับวิธีการถนอมรักษาไมไผ ทําใหเราไดพบกับมูลนิธไิ มไผเพื่อสิ่งแวดลอม
(Environmental Bamboo Foundation หรือEBF) http://www.bamboocentral.org/index1.htm ในบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย เว็บไซทของมูลนิธิมีขอมูลที่ดาวนโหลดไดคือ คูมือการรักษาเนื้อไมดว ยการแชในแนวตั้ง (Vertical
Soak Diffusion Treatment Manual) http://www.bamboocentral.org/index1.htm ซึ่งเปนขอมูลที่ดีมากคือมีการ
อธิบายขั้นตอนการถนอมรักษาไมไผแบบที่นําไปปฏิบัติไดจริง
จากขอมูลในคูม ือของ EBF เราไดใชประโยชนจากสูตรของ
กรดบอริค/บอแรกซ และสามารถใชขั้นตอนหลักอื่นๆที่
สําคัญ นอกจากนี้เรายังไดคดิ คนวิธีอื่นๆเองบางเทาที่เราจะ
ทําได ซึ่งไดแกการแชน้ํายาโดยที่ลําตน (ลําไมไผ) ถูกแชใน
แนวนอน แทนการใชน้ํายาฉีดเขาไปในแนวตั้ง
จากความสําเร็จในการประยุกตเทคนิคการรักษาเนื้อไมของ
EBF กับการทํางานที่เมืองไทย ตอไปนี้คือการนําเสนอวัสดุ
อุปกรณและขัน้ ตอนที่สําคัญ รวมถึงขอสังเกตและการประยุกตใชของเราเองดวย
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการรักษาเนื้อไมไผดวยสารบอเรต
• ภาชนะขนาดใหญที่น้ําไมรั่วซึม (อยูพนจากแดดและฝน) สําหรับแชไมไผในน้ํายาบอเรต ขนาดของภาชนะ
นี้แลวแตความตองการ ภาชนะที่เราใชนั้นมีขนาดยาว 6 ม. กวาง 1.5 ม. และสูง 1 ม. โดยสามารถใชแชไม
ไผที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการกอสรางไดจาํ นวนมาก
• ตาขายเหล็กทีใ่ ชวางดานบนของภาชนะแช
• แวนตาสําหรับปองกันตา
• ถุงมือยางและรองเทายาง
• น้ํา
• ภาชนะพลาสติกขนาด 200 ลิตร สําหรับผสมและเก็บน้ํายา
• สียอม
• ภาชนะพลาสติกสําหรับผสมและใชตวงของเหลว
• เลื่อยมือ

•
•
•
•
•
•

แทงเหล็กรูปตัวT โดยเชื่อมเหล็กที่มีปลายแหลมไวตรงปลาย (ความยาวแลวแตไมไผที่จะใชแชน้ํายา)
ไมยาวสําหรับคน
ไฮโดรมิเตอร (เครื่องมือหาความถวงจําเพาะของของเหลวหรือความเขมขนของของเหลว)
แปรง (หรือใยมะพราว) สําหรับทําความสะอาด
ผาขึงใหแนนสําหรับเปนอุปกรณตักซอนเอาเศษที่ไมตอ งการออกจากน้ํายา
Tim-Bor [บรรณาธิการ: Tim-Bor คือยี่หอ ของสารที่ใชรักษาเนื้อไมทมี่ ีจําหนายอยู ใชสําหรับฆาแมลงและ
เชื้อรา โดยใชสาร disodium octaborate tetrahydrate ซึ่งเปนสารประกอบบอเรตจากธรรมชาติเปน
สวนผสมทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี] หรือกรดบอริคและสารบอแรกซ (ใชผสมกันแทน Tim-Bor)
• ที่วางที่มีอากาศถายเทไดดเี พือ่ ตากไมไผโดยใหพนจากแดดและฝน

การตัดไมไผเพื่อนํามาใช
ในคูมือของ EBF ไดเนนวาฤดูกาลที่ดีที่สุดสําหรับการตัดไมไผมาใชคือชวงหลังเสร็จจากฤดูฝนทันที ขณะที่
ปริมาณแปงในยางไมไผอยูใ นระดับต่ํา (แปงเปนอาหารโปรดของแมลงที่กัดกินไมไผ) ซึ่งฤดูนี้คือชวงเดือน
พฤศจิกายนและธันวาคมทางภาคเหนือของประเทศไทย ในทางกลับกันไมควรอยางยิ่งที่จะตัดไมไผมาใชใน
เวลาที่ไผกําลังแตกหนอเพราะเปนชวงที่ปริมาณแปงอยูในระดับสูงสุด
นอกจากนี้ คูมอื EBF ยังแนะนําวาควรใชไมไผที่มีอายุ 3-5 ป เพราะไมไผที่อายุนอยกวานี้จะไมแข็งแรงพอ สวน
ไมไผที่มีอายุเกิน 5 ปนั้นแข็งเกินไปและน้าํ ยาอาจเขาไปไมถึงผนังสวนในของลําไผ
และแทนที่จะใชมีดตัด เราพบวาการตัดไมไผโดยใหรอยตัดออกมาเรียบรอยนั้นควรใชเลื่อยมือ และนอกจากนี้
ยังจะชวยใหทอ ลําเลียงน้ําภายในลําตนเปดอยูเหมือนเดิม ซึ่งจะชวยใหนา้ํ ยาซึมเขาไปไดดียิ่งขึน้
การเตรียมน้ํายา
• ถามี Tim-Bor ใหผสม 25 กก.(หนึ่งถุง) กับน้ํา 225 ลิตร เพื่อใหได “น้ําหนัก 10% ของน้ําหนักของน้ํายาที่
จะใช”
• เนื่องจากเราไมไดใช Tim-Bor เราจึงทําน้ํายาบอเรตไวจํานวนมาก โดยวิธีการทําคือคอยๆผสมกรดบอริค
50 กก. และสารบอแรกซ 75 กก. ลงในน้ํา 700 ลิตรโดยคนไปดวยตลอดเวลา จากอัตราสวนของกรดบอริค
สารบอแรกซและน้ํานี้ ปริมาณของสวนผสมบอเรตกับน้ําสามารถปรับไดแลวแตปริมาณของน้ํายาที่

ตองการแตละครั้ง เมื่อผสมกันจนเกล็ดละลายหมดแลว ก็จะไดกรดบอริค/บอแร็กซปริมาณ 17% ของ
น้ําหนักของน้าํ ยาทั้งหมด ซึง่ เทียบเทากับบอเรตที่มีใน Tim-Bor 10% ของน้ําหนักของน้ํายาทั้งหมด
บรรณาธิการ: คูมือการรักษาเนื้อไมไผของ EBF ไมไดใหขอมูลมากนักเกี่ยวกับการหาซื้อ Tim-Bor ในประเทศ
อินโดนีเซียและไทย จากการเปรียบเทียบคาใชจายในการใช Tim-Bor หรือสวนผสมของกรดบอริคและบอ
แร็กซในการรักษาเนื้อไมไผแลว Tim-Borมีราคาตางกันไปบางแลวแตวาอยูทใี่ ดของประเทศไทย แตราคา
โดยประมาณอยูที่กิโลกรัมละ 85 บาท หรือ 2,125 บาทตอถุงขนาด 25 กิโลกรัม สวนกรดบอริคถุงขนาด 25
กิโลกรัม ราคาประมาณ 1,500 บาท และบอแร็กซปริมาณเทากันนี้ราคาอยูที่ประมาณ 950 บาท
ในขั้นตอนการผสมน้ํายานี้จะทําไดงายขึ้นดวยการผสมน้ํายาที่เขมขนกวาใหออกมาในปริมาณที่นอยกวา โดยจัด
ไวในภาชนะหนึ่ง (เชน 200 ลิตร) จากนั้นจึงคอยเทสวนผสมนี้ในภาชนะใหญที่จะใชแชไมไผ แลวคอยๆเติมน้ํา
เอาเพื่อใหไดความเขมขนของ Tim-Bor หรือน้ํายาจากกรดบอริค/บอแร็กซที่ตองการ
บรรณาธิการ: คูมือ EBF อธิบายวา Tim-Bor “ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมมากกวาน้ํายารักษาเนื้อไมที่มีใชอยูทวั่ ไป
ในปจจุบนั ” และนอกจากนีย้ ังมีคุณภาพดีกวากรดบอริค “เพราะมีการกระจายและซึมเขาไมไผหรือเนื้อไมได
ดีกวาและเร็วกวา” อยางไรก็ตามจากปายฉลากของ Tim-Bor ไดเขียนคําเตือนในการใชผลิตภัณฑ โดยเฉพาะคํา
เตือนถึงการกลืนกินหรือสูดดมและใหผูใชหลีกเลี่ยงการสัมผัสเขาตาหรือสัมผัสกับเสื้อผา และคําเตือนนี้ก็นา จะ
ใชไดเชนเดียวกันกับสารบอเรตทุกชนิด
จากประสบการณของเรา การเติมน้ําอุนเขาไปดวยจะชวยในการละลายผง Tim-Bor หรือกรดบอริค/บอแร็กซ
อยางไรก็ตามกอนที่จะตรวจดูคาสวนผสมในน้ํายาดวยไฮโดรมิเตอร (ดูดานลาง) ตองรอใหน้ํายาเย็นกอน
การใสสีในน้ํายา
ขณะที่ทําการผสมน้ํายาในภาชนะนัน้ ใหใสสียอม เชนสีแดงหรือสีเขียว เพื่อจะไดแยกออกไดงายวาอันไหนที่
ไดรับการรักษาเนื้อไมแลว

การวัดคาของน้ํายา
การตรวจระดับของบอเรตในน้ํายา คูมือของEBF แนะนําวาใหใชไฮโดรมิเตอรที่ใชวัดเกลือ “ภายใตอุณหภูมิปกติ
ในพื้นที่ของทาน” โดยหลีกเลี่ยงการวัดคาในชวงเวลาที่อากาศรอนหรือเย็นจัด เราพบวาอุณหภูมิทดี่ ที ี่สุดที่ทํา
การวัดคาของน้ํายาคือระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส
การทดสอบดวยไฮโดรมิเตอรนี้ ใหคอยๆเทน้ํายาบอเรตลง
ชาๆในภาชนะที่จะใชทดสอบ (เชน ถัง,ฯลฯ) เพื่อไมใหเกิด
ฟองอากาศในน้ํายากอนที่จะจุมไฮโดรมิเตอรลงไป เอามือ
จับชวงบนของเครื่องวัดไวในขณะเดียวกันใหเครื่องวัด
ลอยตัวอยูใ นน้ํายาดวยแลวใชนิ้วหมุนแกนเครื่องวัดจาก
ดานบนเร็วๆกอนที่จะปลอยเครื่องวัดใหลอยตัวอยูในน้ํายา
การทําแบบนีจ้ ะชวยไลฟองอากาศที่จับอยูด านขางของ
เครื่องวัด ซึ่งฟองอากาศเหลานี้จะมีผลตอการลอยตัวของ
เครื่องวัดและเกิดการอานคาที่คลาดเคลื่อนได

แกนแสดงคา

อานคาตรงขีดที่
น้ํายาขึ้นมาถึง

ลูกลอย
แทงตะกั่ว

การอานเครื่องไฮโดรมิเตอรนี้คลายกันกับการอานเครื่องวัด
อุณหภูมิ โดยดูวาน้ํายาขึ้นมาถึงขีดตัวเลขไหน คาที่อานได
ควรอยูที่ 1.045 (บวกหรือลบ 0.005)
การเตรียมลําไผเพื่อทําการรักษาเนื้อไม
คูมือของEBF มีขอแนะนําดังตอไปนี:้
• ทําความสะอาดลําไมไผใหทวั่ ดวยน้ํากับแปรง หรือ ใยมะพราวกับทราย หรืออุปกรณที่คลายกับที่ขัดส
ก็อต ไบรท
• ทําแทงเหล็กยาวโดยเชื่อมเหล็กปลายแหลมไวตรงปลายหนึ่ง ปลายแหลมนี้ควรจะยาวประมาณ 10 ซม.
และระยะผาศูนยกลางอยูที่ 2-3 ซม. (ขึ้นอยูกับความกวางของไมไผ) แทงเหล็กที่ทําขึน้ นี้สามารถใชเพื่อ
เจาะรูผานผนังที่ขวางอยูระหวางปลองไผ [บรรณาธิการ: ดูภาพประกอบที่แสดงภาพตัดขวางของ
เทคนิคการทะลวงปลองไมไผ] การเจาะรูผนังระหวางปลองไผจะชวยปองกันการอุดตันภายในลําตน
และทําใหน้ํายาสามารถผานเขาไปไดยังสวนในได และขนาดของรูที่เจาะควรมีขนาดใหญเพราะจะชวย

ปองการฟองอากาศที่เกิดขึน้ ในขั้นตอนการเติมน้ํายา สําหรับรูขนาดใหญนั้นไมมีผลตอความแข็งแรง
ของลําไผซึ่งถือวาเปนเรื่องทีด่ ี
• ในขั้นตอนการทะลวงปลองไมไผนั้น ใหพงิ ปลายดานหนึ่งของไมไผไวกับผนังที่มีความแข็งแรงแลว
แทงแทงเหล็กเขาไปอีกดานหนึ่งโดยเจาะรูใหทะลุผนังระหวางปลองไปเรื่อยๆ จนสุดปลายไมไผ

การใสน้ํายา
ในคูมือ EBF นั้นบอกถึงวิธกี ารฉีดน้ํายาบอเรตเขาไปในลําตนที่จัดอยูใ นแนวตั้ง แตเพื่อความสะดวกเราจึง
เลือกใชวิธีการแชตอไปนี:้
• เติมน้ํายาบอเรตเขาไปในภาชนะใหญที่เอาไวแช เราคนพบวาวิธีที่ดีที่สดุ คือการใสน้ํายาเขาไปประมาณ
1 ใน 3 ของความจุของภาชนะ จากนั้นใสไมไผเรียงลงไปจนน้ํายาเพิ่มระดับขึ้นมาจนเกือบเต็ม
• ขณะทีใ่ สไมไผลงไปในภาชนะนัน้ พยายามไลฟองอากาศออกไปใหมากที่สุดเทาที่ทาํ ได และพยายาม
ใหไมไผจมลงในน้ํายาดวยการวางของที่มีน้ําหนักลงดานบน เชนภาชนะขนาด 50 ลิตรใสน้ําใหเต็มเปน
น้ําหนักที่ใชวางทับไดดี
• แชไมไผในน้ํายานี้เปนเวลาอยางนอย 2 อาทิตย
การเอาไมไผออกจากน้ํายาและการนําน้ํายากลับมาใชใหม
• การที่จะเก็บน้าํ ยาบอเรตไวใชอีกนั้น ใหเอาไมไผออกมา แลววางแผนตะแกรงเหล็กไวดานบนของ
ภาชนะ จากนัน้ เอาไมไผที่เพิ่งเอาออกมาจากน้ํายาตั้งขึน้ ไวบนตะแกรงทันที โดยทิง้ ไวอยางนอย 1
ชั่วโมง เพื่อใหน้ํายาไหลออกมาจากภายในไมไผกลับไปสูภาชนะใหมากที่สุด
• ใชอุปกรณตกั ซอนเอาเศษทีไ่ มตองการรวมทั้งวัสดุอื่นๆที่ลอยอยูในน้ํายา อุปกรณตกั ซอนนี้อาจทํามา
จากเศษผาเชนเสื้อยืดเกาแลวเอามาขึงใหแนน
• น้ํายาบอเรตนีส้ ามารถนํากลับมาใชไดอีกหลายๆครั้ง [บรรณาธิการ:จากปายฉลากของ Tim-Bor ใหทิ้ง
ผลิตภัณฑที่ไมใชแลวในบริเวณที่ทิ้งของเสียที่ไดรับการรับรองแลว สารกําจัดแมลงนั้นเปนพิษตอปลา
และสัตวอื่นๆได สารTim-Bor น้ํายา Tim-Bor ที่ไปโดนตนพืชหรือพืน้ ที่เพาะปลูกอาจทําลายหรือหยุด

การเติบโตของพืชได ปายฉลากยังไดเตือนไมใหทิ้งผลิตภัณฑหรือน้ํายาในน้ําโดยตรง หรือทิ้งของเสียนี้
ลงในคูคลอง แหลงน้ําหรือทอระบายน้ํา]
• กอนที่จะนําน้าํ ยากลับมาใชใหม ใหตรวจดูระดับของบอเรตดวยไฮโดรมิเตอรกอน ถาคาอานไดนอย
กวา 1.040 ใหเพิ่มน้ํายาเขาไป ถาคาอานไดมากกวา 1.050 ใหเพิ่มน้ําเขาไป ใหวัดคาและเติมน้ําจนกวาจะ
ถึงคาความเขมขนที่เหมาะสมที่สุด
การตากและเก็บรักษา
ตากไมไผในสถานที่ที่มีหลังคาและอากาศถายเทไดดี โดยใหไมไผอยูใ นแนวตั้ง และตากเปนเวลา 4-6 อาทิตย
(ขึ้นอยูก ับความชื้นในอากาศ) สถานที่ตากนี้ตองอยูในรม เนื่องจากการถูกแสงแดดโดยตรงจะทําใหไมไผแตก
การทดสอบ
วิธีงายๆที่ใชทดสอบวาการรักษาเนื้อไมไผนั้นไดผลหรือไม ใหจับแมลงที่กินไมไผ ใสไวในภาชนะที่มีฝาปด
(แตไมใชสูญญกาศ) แลวใสไมไผลงไปดวยสองชิ้น ชิน้ หนึ่งเปนไมไผที่แชน้ํายาแลวและอีกชิน้ หนึ่งยังไมไดแช
น้ํายา หลังจากนั้นสองสามวันไมไผที่ไมไดแชน้ํายาจะมีรองรอยถูกกัดกินอยางเห็นไดชัด นี่เปนวิธที ี่งายที่สุด
และไดผลที่สุดในการตรวจสอบวาการรักษาเนื้อไมไผไดผลหรือไมและ ควรทําการทดสอบแบบนี้ทุกครั้งหลัง
การแชน้ํายาเสร็จแตละครั้ง
มีนอยครั้งที่เราพบรูเล็กๆที่ถูกแมลงกัดกินในไมที่ทําการแชน้ํายาแลว แตเราก็ไดเรียนรูวานี่เปนผลทีเ่ กิดจาก
แมลงที่เหลืออยูบางที่จริงๆแลวกําลังตายจากการแชน้ํายา ซึ่งถือวาโชคดีที่ไมมีรองรอยการถูกกัดกินเพิ่มขึ้น
เนื่องจากไมไผที่แชน้ํายาแลวมีรสชาดที่ไมชวนรับประทานสําหรับแมลงเหลานั้น
สรุป
วิธีของเรานี้เปนเพียงหนึ่งในหลายๆวิธีที่สามารถใชในการรักษาเนื้อไมไผ สวนวิธีการอื่นๆนั้นไดแกวิธีการฉีด
น้ํายาในแนวตัง้ ที่แนะนําโดย EBF, การใชความดัน และการรมควัน
การใชน้ํายาบอเรตนี้ มีรายงานวาไมไผสามารถมีอายุการใชงานอยูได 15-20 ปหรือมากกวานั้น ในเวลา 2 ปที่
ผานมาเราไดนําไมไผที่ผานการแชน้ํายาบอเรตนี้ไปใชสรางบานจํานวนสองหลังรวมถึงผลิตเฟอรนิเจอรและงาน

ฝมืออื่นๆดวย เนื่องจากผลทีไ่ ดคือไมมีแมลงมากัดกินเนือ้ ไม เราจึงอยากจะเชิญชวนทานใหทดลองดวยตนเองวา
ไมไผที่ไดรับการแชน้ํายานีส้ ามารถอยูไดนานแคไหน
บรรณาธิการ: สามารถติดตอคุณโธมัส ซิงเกอร ไดที่ thomas@raintree-foundation.org.
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