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5. บทคัดย่อ    
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระบบการผลิตและการแปรรูปต๋าวของเกษตรกรจังหวัดน่าน เพ่ือเป็น

ขั้นตอนแรกของการศึกษาพัฒนาเครื่องมือบีบต๋าวทั้งแบบใช้แรงงานคน และกึ่งอัตโนมัติแบบใช้ลูกกลิ้งที่สามารถ

ลดขั้นตอนในการบีบต๋าวได้ ด้าเนินการที่อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในปี พ.ศ. 2556 -2557 ท้าการส้ารวจพ้ืนที่ 

อ้าเภอบ่อเกลือที่มีการผลิตต๋าวในรูปแบบวนเกษตร ศึกษาการปลูกสร้างสวน การเก็บเกี่ยวแปรรูป ในรูปแบบ

ดั้งเดิม ปัญหาที่พบ บทบาท ความส้าคัญของต๋าวในระบบการผลิตแบบยังชีพและความต้องการ เครื่องมือทุ่นแรง 

ในการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต การต้มต๋าว เกษตรกรจะปีนต้นและใช้มีดตัดทะลาย ตัดแขนงจากทะลาย ปลิด

ขั้วผลหรือขดแขนงที่มีผลต๋าวลงในหม้อต้ม ใช้เวลาประมาณ 45-60 นาทีในน้้าเดือด ตักผลต๋าวออก ทิ้งไว้ให้เย็น 

เตรียมอุปกรณ์ไม้หนีบ ใช้ไม้ 2 ชิ้น มีไม้รองและคันหนีบ ใช้หวายมัดปลายของคันหนีบ น้าลูกต๋าวที่ผ่านการต้มตัด

ขั้วผลหรือท้ายผล ให้เป็นทางออกเมล็ดใน แล้วน้ามาหนีบเอาเนื้อในต๋าวออกมาเตรียมจ้าหน่าย ต๋าวจะมีเยื่อหุ้มสี

เหลืองบริเวณโดยรอบเมล็ด มีความเป็นพิษต่อผิวหนังท้าให้เกิดอาการคันบริเวณที่ถูกสัมผัส จากการเป็นไม้ป่า
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เศรษฐกิจและเริ่มมีการปลูกเป็นแปลง คาดว่าภายใน 5 ปี ปริมาณผลผลิตจะมีเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการศึกษา

ออกแบบเครื่องทุ่นแรงในการเก็บเกี่ยวจึงมีความจ้าเป็น 

Abstract 

The objective of this research was to study the cultural practices on production and 

processing of sugar palm by farmer in Nan watershed for development the sugar palm press 

equipment using manual force or motor power, to increase harvesting efficiency. The research 

was held at Bokleau district, Nan province since 2013-2014. Survey on sugar palm production as 

agroforestry system advantage from non-timber forest product to plantation. Find out role and 

important of sugar palm in subsistence farming system and needs for tool to harvesting and 

processing. The farmer pactices on harvesting were cut bunch from sugar palm tree, boil fruit in 

hot water 45-60 minite, cooling and prepare wooden press equipment, cut fruit sepal to be 

seed exit then press each sugar palm by wooden equipment. There are calcium oxalate at seed 

coat that poisonous to farmer skin. Development from non-timber forest product to plantation 

will produce more sugar palm yield product, so it is importance to researching on modern press 

equipment for sugar palm. 
 

6. ค าน า                    
สืบเนื่องจากกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในพ้ืนที่ขยายผลศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ที่เข้าร่วมถวายงานและรับเสด็จสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เมื่อคราวเสด็จทรงงานที่บ้านนากอก หมู่ที่ 1 ต้าบลภูฟ้า อ้าเภอบ่อ

เกลือ จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 ได้แสดงการสาธิตการเก็บเกี่ยวและบีบต๋าวเพ่ือน้าผลผลิตไปแปรรูป

และจ้าหน่าย โดยรายงานถึงขั้นตอนกระบวนการเก็บเกี่ยว ที่ต้องต้มต๋าว ตัดขั้วผล และน้ามาบีบทีละผลด้วย

เครื่องมือแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก ยุ่งยาก ต้องใช้เวลาและแรงงานมาก ประกอบกับมีการส่งเสริมให้

เกษตรกรท้าการปลูกต๋าวในพ้ืนที่ท้ากินมา ตั้งแต่ปี 2541 ที่โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนที่ลุ่มน้้าน่าน พื้นที่ 9 

(สบมาง-นาบง) และศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ซึ่งปัจจุบันต๋าวที่ปลูกดังกล่าวเริ่มให้ผลผลิตและทยอยออกผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน

ทุกปี จึงมีความต้องการเครื่องทุ่นแรงเพ่ือใช้ในขบวนการเก็บเกี่ยวแปรรูปต๋าว พณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรท้าการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเครื่องมือสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของขบวนการท้างานหลังการเก็บเกี่ยวต๋าว ผลงานจาก

การวิจัยครั้งนี้ท้าให้มีการศึกษา ออกแบบ สร้างเครื่องมือบีบต๋าวทั้งแบบใช้แรงคน และกึ่งอัตโนมัติแบบลูกกลิ้ง 

สามารถลดขั้นตอนในการบีบเมล็ดต๋าวได้ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด้าริ อีก
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ด้วย ในขั้นตอนแรกของโครงการวิจัย ก่อนพัฒนาออกแบบเครื่องมือทุ่นแรง จ้าเป็นต้องทราบระบบการผลิตและ

การแปรรูปต๋าวโดยวิธีปัจจุบันหรือดั้งเดิมของเกษตรกร จึงท้าการศึกษาเรื่องระบบการผลิตและการแปรรูปต๋าวใน

พ้ืนที่ลุ่มน้้าน่าน เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยด้านการพัฒนาเครื่องมือบีบต๋าวในขั้นตอนต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ                            

ท้าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ผ่านกระบวนการส้ารวจ ศึกษาสภาพพ้ืนที่ เสวนาผู้เก็บ

ผลผลิตต๋าวและผู้ปลูกสร้างสวนในพ้ืนที่เกษตรกร จังหวัดน่าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ท้าการตรวจเอกสาร 

เก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตรบางประการของต๋าว ที่ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่านและในพ้ืนที่

เกษตรกร และบันทึกข้อมูลลักษณะเฉพาะของผลผลิต ขนาดผลและส่วนที่น้าไปใช้ประโยชน์  รวบรวมข้อเสนอ

และความต้องการเครื่องมือทุ่นแรงในการบีบต๋าวของเกษตรกร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

     ลักษณะทางพฤษศาสตร์และนิเวศวิทยา 

ต๋าว (Arenga westerhoutti Griff ) เป็นพืชตระกูลปาล์ม มีถิ่นก้าเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เช่นอินเดียและไทย มีความส้าคัญเชิงเศรษฐกิจในระบบการผลิตแบบยังชีพและนิเวศแบบป่าดิบชื้นในเขต

ภาคเหนือตอนบน ในประเทศไทยพบต้นต๋าวมากที่สุดบริเวณพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ และชุ่มชื้น ตามเชิงเขา

ร่องห้วย เป็นไม้ป่าเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศน์ลุ่มน้้าที่สูง เกษตรกรพ้ืนที่ลุ่มน้้าน่าน ใช้ประโยชน์จาก

ต๋าวโดยเป็นผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (Non-timber forest product) ที่มีความส้าคัญสูงเช่นเดียวกับมะแข่น

และหวาย ต๋าวมีการใช้ประโยชน์จากเมล็ดอ่อน (Endosperm) น้ามาแปรรูปโดยการเชื่อม ใช้รับประทานเป็นของ

หวานที่เรียกว่าลูกต๋าวหรือลูกชิด หรือใช้ล้าต้นอ่อน (pith) ที่อยู่ในล้าต้นส่วนยอด น้าไปประกอบอาหารคาวได้

หลายชนิด 

ต๋าวมีความใกล้ชิดกับชิดหรือชก ต๋าว ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga westerhoutti Griff ส่วนชิดหรือชก ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga pinnata (Wurmb) Werr. (อนุชา, 2553) ความแตกต่างของพืช 2 ชนิดได้แก่ ใบ 

(rachis) ของต๋าวจะมีใบย่อยเรียงกันเป็นระเบียบในระนาบเดียวกัน แต่ใบชิดหรือชกจะมีการเรียงตัวหลายระดับ 

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2547 อ้างโดย อนุชา, 2553) ต๋าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledon)  มีล้าต้น

เดี่ยว (solitary) ไม่มีกิ่งแขนง ไม่แตกหน่อ ความสูงของต้นประมาณ 6-20 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางของล้าต้น 40-

60 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกคล้ายมะพร้าว มีใบรูปขนนกชั้นเดียว ใบยาว 8 เมตร ใบย่อย ขนาด 100-130 x 7-10 

เซนติเมตร โคนของเส้นใบมีกาบใบห่อหุ้มเรียกว่า รก (fibrous sheaths) ช่อดอก (polygamous) มีทั้งช่อดอก

เพศผู้  (staminate flower) และช่อดอกเพศเมีย (pistillate flower) อยู่บนต้นเดียวกัน ออกดอกเป็นช่อ 

ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกถึงออกดอกประมาณ 8-15 ปี ขึ้นกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของต้น ดอกเป็นช่อห้อยลง
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ยาว 2-2.5 เมตร ก้านร่วม 60-90 เซนติเมตร (ไซมอนและคณะ , 2545) ดอกเพศเมียตั้งแต่ออกดอกติดผล

จนกระทั่งแก่จัดร่วงหล่น จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30-36 เดือน ผลเป็นพวงทะลาย มีหลายแขนง ไม่มีก้านผล 

เมล็ดที่ยังอ่อน (อายุ 16-20 เดือน) สามารถใช้รับประทานได้ ผลเมื่อแก่เปลือกของเมล็ด (seed coat) จะ

กลายเป็นกะลาบางๆแข็งสีด้า น้้ายางที่หุ้มเมล็ดอยู่ภายในเปลือกมีพิษ ถ้าใช้กรรมวิธีไม่ถูกต้องในการเก็บเกี่ยว  จะ

ท้าให้ระคายเคืองผิวหนังเมื่อสัมผัส เนื่องจากมีสาร calcium oxalate  

ต้นต๋าวจะขึ้นในระบบนิเวศเกษตรแบบป่าดิบชื้นในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัด

อุตรดิตถ์และจังหวัดน่าน สามารถใช้ต๋าวเป็นดัชนีบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพพ้ืนที่ป่าได้ มีการกระจายพันธุ์

ตามธรรมชาติโดยสัตว์ป่า เช่น อีเห็น หมูป่ากินผลแล้วถ่ายมูล หรือหล่นลงพ้ืนเมื่อผลแก่จัด การใช้ประโยชน์ ใบใช้

มุงหลังคา ก้านใบน้ามาจักสานเก้าอ้ี เมล็ดในใช้บริโภค เปลือกผลหรือกะลาน้ามาท้าเป็นปุ๋ยหมัก ส่วนแขนงทะลาย

น้ามาท้าเป็นฟืนในการต้มผลต๋าว ในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเชียน้าไปท้าไวน์ น้้าตาลหรือแป้งที่เรียกว่า sago ใน

ประเทศอินเดีย เอาน้้าหวานน้าไปท้าน้้าตาลและหมักเป็นน้้าส้มสายชู 

การผลิตต๋าว 

ปัจจุบันผลผลิตต๋าวจากป่าธรรมชาติลดลงมาก เนื่องจากมีการเก็บลูกต๋าวมาขายกันมากขึ้น ต้นต๋าวใน

ธรรมชาติเจริญเติบโตไม่ทัน แต่บางพ้ืนที่เริ่มมีการปลูกเสริมอย่างจริงจัง เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนพ้ืนที่

ที่มีการพบต้นต๋าวอยู่อย่างหนาแน่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดน่านได้แก่ ต้าบลผาทอง ซึ่งคาดว่าปี 2564 จะมีต๋าวที่เก็บ

ผลผลิตได้ 19.4 ต้น/ไร่ (อนุชา,2548) ต้าบลป่าคา อ้าเภอท่าวังผา ต้าบลบ่อ อ้าเภอเมืองน่าน ต้าบลภูฟ้าและ

ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอบ่อเกลือ ต้าบลชนแดน และต้าบลนาไร่หลวง อ้าเภอสองแคว ต้าบลเปือ และ ต้าบลพระ

ธาตุ อ้าเภอเชียงกลาง และพบว่าที่ต้าบลผาทอง อ้าเภอท่าวังผา ประชากรจ้านวน 286 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 

40 ของทั้งต้าบล) มีอาชีพเก็บต๋าวจากป่า มีรายได้ปีละ 4,000,000 บาท ในปี 2543 ชาวบ้านบ้านสันเจริญ ต้าบล

ผาทอง อ้าเภอท่าวังผา จ้าหน่ายต๋าวได้ถึง 2,580,000 บาท บ้านน้้ากิเหนือบ้านน้้ากิกลาง และบ้านน้้ากิใต้ ต้าบล

ผาทอง อ้าเภอท่าวังผา จ้าหน่ายได้ 1,354,375 บาท ปัจจุบันปัญหาที่พบได้แก่ การบริหารจัดการป่าต๋าวโดยชุมชน 

ยังขาดประสิทธิภาพ และขาดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการแปรรูป มีรายงานจากพ้ืนที่โครงการขยายผล

โครงการหลวงพ้ืนที่บ้านโป่งค้า อ้าเภอสันติสุข และพ้ืนที่ อ้าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน พบว่าต๋าวมีการปลูกตามหัวไร่

ปลายนา หรือปลูกเป็นแปลงพืช กินยอดเพียงอย่างเดียว ไม่มีการเก็บผลต๋าวมาท้าลูกชิด เนื่องจากอายุการเก็บ

เกี่ยวนาน (สุพรรณิการ์ และ จารุณี, 2555) ส่วนพ้ืนที่ถ้้าเวียงแก และวังไผ่ พบต๋าว 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่ให้ลูกสี

ชมพูกับลูกสีเขียว ชุมชนมีรายได้จากการเก็บต๋าวจากป่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ขายแก่พ่อค้า

ภายนอกที่เข้ามารับซื้อ เกษตรกรบางรายท้าหน้าที่รับซื้อต๋าวในพ้ืนที่เอง โดยมีการแบ่งเขตที่ดินในการเก็บลูกต๋าว 

และมีกฎระเบียบของหมู่บ้านในการเข้าไปเก็บและขาย เกษตรกรสามารถเก็บได้ครั้งละ 120 ถังต่อฤดูกาล เก็บ
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หนึ่งครั้งต่อปี ซึ่งพ่อค้าเข้ามารับซื้อถังละประมาณ 550 – 570 บาท (ราคาประมาณ กิโลกรัมละ 30-40 บาท) 

ราคาอาจไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับความต้องการของตลาด เกษตรกรมีความสนใจแปรรูปต๋าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

จากการศึกษาพบว่าที่ต้าบลภูฟ้า อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในอดีตชาวบ้านต้องเดินทางไปค้างแรมใน

ป่าครั้งละ 3-5 วัน ตัดทะลาย-ต้ม-บีบเมล็ดออกจากผล น้าล่องแพน้้าว้ากลับมาแช่ที่บ้าน ราคาจ้าหน่ายถังละ 200-

220 บาท หรือ กิโลกรัมละ 12 บาท (ปี 2539) ได้ผลผลิตครั้ งละ 2 -5 ถัง รวมทั้ งชุมชนมีรายได้จากการ

เก็บต๋าว  240 ,000 บาท ผลผลิตรวม ประมาณ 20 ตัน (ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  1 ,  

2542 ) การพัฒนาพืชป่าให้เป็นพืชปลูกมีมาตั้งแต่ปี 2540-2541โดยโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง พื้นที่ลุ่มน้้า

น่าน พื้นที่ที่ 9 (สบมาง-นาบง) อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์

ป่าและพันธุ์พืช (เดิมสังกัดกรมป่าไม้) ท้าการเพาะพันธุ์ต๋าว ส่งเสริมให้เกษตรกรน้าไปปลูกในพ้ืนที่ท้ากินตนเอง 

เพ่ือใช้สนับสนุนการฟ้ืนฟูป่าหรือปลูกในพ้ืนที่ท้ากินของเกษตรกร ซึ่งสามารถใช้ประเมินก้าลังการผลิตต๋าวใน

ปัจจุบันและในอนาคตได้ 

การเพาะเมล็ด  

มีวิธีการเพาะกล้าต๋าวหลายวิธีที่แตกต่างกันไปได้แก่  

1)  โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ลุ่มน้้าน่าน พ้ืนที่ที่ 9 จะจัดหาเมล็ดต๋าวที่แก่จัด สังเกตุจากการ

หล่นจากต้น น้ามาเพาะเป็นต้นกล้าปีละ 10 ถัง ราคาถังละ 400-500 บาท (8,400 เมล็ด/ถัง) โดยน้าเมล็ดบ่ม

กับขุยมะพร้าวในกะละมังหรือถังน้้า เจาะรู จากนั้นก็ใช้ผ้าพลาสติกคลุมปิดไว้ ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน ให้

เลือกเมล็ดที่งอกออกมาเพาะลงถุงด้า หมั่นดูแลรดน้้า ต๋าวก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าจนพร้อมปลูก อัตราเพาะ

งอกประมาณ 70% คิดเป็นต้นกล้าประมาณ 33,000 ต้น/ปี 

  2) Chantaraboon et. al.(2010) รายงาน ว่าการเฉือนเปลือกหุ้มเมล็ดออก จะช่วยให้อัตราการงอกดี

ขึ้น แล้วน้าไปบ่มในทราย รอให้งอก หรือนึ่งขุยมะพร้าว น้ามาคลุกปนกับเมล็ด เก็บในถุงพลาสติก เป่าลม แล้วมัด

ปากเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย เป็นเวลา 2 เดือน เมล็ดจึงจะเริ่มงอก และยังมีรายงานว่าอาจใช้เวลานานถึง 20 เดือนใน

การงอก ควรท้าการตรวจสอบทุก 14 วัน คัดเมล็ดที่งอก น้ามาเพาะลงในถุงด้าขนาด 2x6 นิ้ว พอครบ 1 ปี 

เปลี่ยนเป็นถุงใหญ่พร้อมตัดแต่งราก อนุบาลต้นกล้าจนอายุ 2 ปี จึงน้าไปปลูก 

 3) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด้าริ บ้านสันติสุขและบ้านขุนก้าลัง ต้าบลขุนควร อ้าเภอปง 

จังหวัดพะเยา ได้ส่งเสริมการเพาะปลูกต๋าว และประสบผลส้าเร็จในการขยายพันธุ์ต๋าวด้วยการกะเทาะเปลือก แล้ว

แช่น้้าอุ่น 1 คืน แช่ด้วยสารเคมีกันเชื้อรา 3 – 5 นาที น้าไปเพาะใน ขุยมะพร้าว บรรจุในถุงด้าขนาดใหญ่ปิดปาก

ถุงให้สนิท ทิ้งไว้ 2 – 3 เดือน ตรวจสอบความชื้นของ ขุยมะพร้าวทุก 2 สัปดาห์ จากนั้นรอให้งอกเป็นต้น  ก่อน
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น้าไปปลูกในพ้ืนที่ต่อไป ท้าให้ปัจจุบันมีต๋าวที่สามารถเก็บผลผลิตจากการเพาะปลูกทดแทนการหาจากป่ามากขึ้น 

ซึ่งต้องการเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน 

การพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา นับเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในพ้ืนที่อ้าเภอบ่อเกลือ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 

ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 บ้านห่างทางหลวง และพ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านผาสุข ต้าบลภูฟ้า อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มี

กิจกรรมพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร การศึกษา สาธารณสุขและอ่ืนๆอีกรอบด้าน แบบ

บูรณาการ ตามพระราชด้าริ มีการจัดรูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมในพ้ืนที่สูง ในรูปแบบวนเกษตร เพ่ือให้มีการใช้

ประโยชน์ที่ดินอย่างถาวร เป็นต้นแบบการพัฒนาของพ้ืนที่ต้นน้้าน่าน 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา มีพ้ืนที่ด้าเนินการประมาณ 2,000 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ท้ากินของเกษตรกร 1,400 ไร่ พ้ืนที่

ส่วนกลาง 600 ไร่ มีจ้านวนเกษตรกรเมื่อเริ่มก่อตั้งที่ 108 ครอบครัว จ้านวน 560 คน โครงการภูฟ้าพัฒนา มี

ความประสงค์ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบถาวรในรูปแบบวนเกษตร แบ่งพ้ืนที่ท้ากินเป็น 13 กลุ่มพัฒนาตาม

ขอบเขตลุ่มน้้าย่อย ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 ห้วยสวน 1  

กลุ่มท่ี 2 ห้วยสวน 2  

กลุ่มท่ี 3 วังหลวงพัฒนา  

กลุ่มท่ี 4 ขุนห้วยทบศอก  

กลุ่มท่ี 5 ข่วงดู่พัฒนา  

กลุ่มท่ี 6 ห้วยสวกตะวันตกพัฒนา  

กลุ่มท่ี 7 ห้วยสวกตะวันออกพัฒนา  

กลุ่มท่ี 8 ห้วยขมิ้นพัฒนา  

กลุ่มท่ี 9 ห้วยขอนพัฒนา  

กลุ่มท่ี 10 ห้วยปลาตะวันตกพัฒนา  

กลุ่มท่ี 11 ห้วยปลาตะวันออก  

กลุ่มท่ี 12 ห้วยงูพัฒนา  

กลุ่มท่ี 13 ห้วยสวกพัฒน
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ปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิกศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจ้านวน 127 ครัวเรือน และมีเกษตรกรต้นแบบขยายผลอีก

จ้านวนหนึ่ง ส้าหรับพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนานอกท่ีตั้งศูนย์ภูฟ้าครอบคลุมทั้งอ้าเภอบ่อเกลือและอ้าเภอเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดน่าน และยังได้น้ารูปแบบการพัฒนาดังกล่าวไปจัดตั้งเป็นศูนย์ภูฟ้าพัฒนาแห่งที่ 2 ที่ อ้าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง   

ในปี 2556 มีการจัดท้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ให้เกษตรกรบนพ้ืนที่ต้นน้้า พัฒนาอาชีพที่ ไม่ท้าลายป่า จากข้อมูลความต้องการพันธุ์พืช

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ของเกษตรกร 13 กลุ่มบ้าน อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ปี 2556 (ห้วยวิน ก่อก๋วงใน 

ก่อก๋วงนอก น้้าแพะใน น้้าแพะนอก หนองน่าน ห้วยลัวะ ขุนน้้าจอน ป่าก๋้า เด่น ห้วยหมี นากึ๋น และห้วยขาบ) 

พบว่าเกษตรกรต้องการต้นกล้าพันธุ์ต๋าวเพ่ือน้าไปปลูกในพ้ืนที่เกษตรกรรวม 6,960 ต้น จาก 10 กลุ่มบ้านข้างต้น 

ปี 2557 ขยายพ้ืนที่ด้าเนินการเป็น 22 กลุ่มบ้าน และขยายไปยังอ้าเภออ่ืน รวมถึงจังหวัด อ่ืนๆเช่น จังหวัดเลย 

และเชียงใหม ่

เกษตรกร 13 ครัวเรือนใน 22 ครัวเรือน ของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ในพื้นที่ขยายผล ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 

มีความต้องการต้นกล้าต๋าว เพ่ือปลูกในพ้ืนที่ของตนเอง เป็นปริมาณตั้งแต่ 40-200 ต้น/ครัวเรือน รวม 1,790 ต้น 

มากเป็นล้าดับที่ 2 รองจากเมี่ยง แสดงให้เห็นถึงความสนใจ และต้องการพัฒนาต๋าวให้เป็นอาชีพหลักของตนเอง 

จะเห็นว่าต๋าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรพ้ืนที่ลุ่มน้้าน่าน มีความเหมาะสมที่ใช้เป็นกลยุทธ์

ในการสร้างป่าสร้างรายได้ 

เกษตรกรในต้าบลภูฟ้า  อ้า เภอบ่อ เกลือ  จังหวัดน่าน  ท้าการ เพาะปลูกต๋าว ในรูปแบบวน

เกษตร จากการส้ารวจแปลงเกษตรกรตัวอย่า ง  นายเหรียญ ค้าแคว่น บ้านสบมาง หมู่ที่ 4 ต้าบลภูฟ้า 

อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีพืชในระบบวนเกษตรปลูกอยู่ในพ้ืนที่ท้ากินตนเองมากถึง 137 ชนิด และเริ่มเก็บ

เกี่ยวต๋าวที่ปลูกในพ้ืนที่ตนเอง ทดแทนการหาจากป่า บางปีผลิตต๋าวได้ถึง 50 ตัน ท้ารายได้มากกว่า 36,000 บาท/

ปี ซึ่งเป็นรายได้สูงสุด รองลงมาได้แก่ มะนาว เมี่ยง หวาย ลิ้นจี่ เสาวรส กระท้อน ส้มโอ มะขามป้อม และมะแข่น 

ตามล้าดับ และมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ต๋าวอยู่มาก โดยระบุว่าต๋าวที่ปลูกในที่ไม่ทึบมากอากาศถ่ายเท

ดีต้นจะใหญ่โตดี แต่เปลือกหนาและเมล็ดเล็ก ส่วนต๋าวในป่าทึบมีพืชอ่ืนปลูกร่วมต้นจะสูงแต่เปลือกบางและเมล็ด

ในจะมีขนาดใหญ่ ส้าหรับกรณีหมู่บ้านดงผาปูน ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีป่าชุมชนที่มีการ

จัดการที่ดีจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว มีการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยหมุนเวียนครัวเรือนเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิต

ต๋าวจากป่าชุมชนในแต่ละปี เช่น ปีนี้บ้านเลขที่ 1-40 สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวต๋าวได้ ส่วนปีต่อไปหมุนเวียนเป็น
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บ้านเลขที่ถัดไป เป็นต้น เกษตรกรตัวอย่างในพ้ืนที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนากลุ่มที่ 5 นางพรนิการ์ ปัทมกุล ปลูกต๋าวมา

ตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันมีมากกว่า 200 ต้น และปลูกเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เริ่มเก็บเกี่ยวต๋าวที่ปลูกครั้งแรกในปี 2554 

จ้านวน 7 ทะลายจาก 2 ต้น ท้ารายได้ 1 ,500 บาท ปี 2555 แม้เก็บเกี่ยวต๋าวเพียง 2 ทะลาย ท้ารายได้ 1 ,200 

บาท เนื่องจากผลที่ได้และสมบูรณ์กว่าปีแรก ปัจจุบันช่องทางจ้าหน่ายมีทั้ง 2 ทาง ได้แก่ พ่อค้าคนกลาง มารับซื้อ

จากหมู่บ้าน หรือส่งเข้าโรงงานแปรรูปอาหารของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ซึ่งรับซื้อในราคา 20 -25 บาท/กก. ศูนย์ภูฟ้า

พัฒนาจะแปรรูปเป็นต๋าวในน้้าเชื่อมและต๋าวอบแห้ง นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้าน บ้านบ่อหลวง ต้าบลบ่อเกลือใต้ ก็รับ

ซื้อผลผลิตต๋าว เพ่ือแปรรูปเป็นสินค้า OTOP ของอ้าเภอบ่อเกลือและจังหวัดน่านตามล้าดับ เกษตรกรบางรายที่

บ้านสบมาง ปลูกต๋าวในระยะชิดเก็บเกี่ยวเฉพาะต๋าวแก่จัดที่ใช้ท้าเป็นเมล็ดพันธุ์ ส่งขายให้หน่วยงานป่าไม้ หรือ

เกษตรกรอ่ืนๆน้าไปใช้เพาะขยายพันธุ์เป็นต้นกล้าเตรียมปลูกต่อไป 

การน าเข้า แปรรูปและวิถีการตลาด 

ปัจจุบันแม้จะมีต๋าวปลูกเพ่ิมขึ้น เป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับต๋าวที่เก็บจากป่าในบางพ้ืนที่ที่มีการส่งเสริมปลูก 

แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปเอกชน จึงต้องน้าเข้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ปีงบประมาณ 2556 ต๋าวเป็นสินค้าน้าเข้าล้าดับที่ 9 จ้านวน 739 ตัน มูลค่ากว่า 12.8 ล้านบาท (รองจาก 

พืชผัก ผลไม้สด ถ่านหินลิกไนท์ ดอกไม้ ไม้ประดับ แก๊สอาร์ก้อน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไม้แปรรูป บุหรี่ และ

รถบรรทุกหัวลาก) ด่านตรวจพืชเชียงของ รายงานว่า ปี 2555 สินค้าน้าเข้า ต๋าว มีมากถึง 1,217 ตัน มูลค่า 11.72 

ล้านบาท ซึ่งเป็นปริมาณมากกว่าของเกษตรกรจังหวัดน่าน 2-3 เท่าตัว สามารถแบ่งประเภทของต๋าวที่โรงงานใน

จังหวัดน่านรับซื้อออกเป็น 4 แบบด้วยกัน แต่ละแบบราคารับซื้อจะแตกต่างกันตามคุณภาพและมาตรฐานของผล  

1. ต๋าวน้้า เป็นต๋าวที่เก็บและต้มให้เปลือกนิ่ม บีบ ได้ผลมาแช่น้้าก่อนซึ่งใช้เวลาสั้นๆ ก่อนที่จะน้ามา

ส่งขายให้กับโรงงาน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปขั้นตอนต่อไป 

2. ต๋าวแห้ง เป็นต่าวที่เก็บและต้มให้เปลือกนิ่ม น้าไปหนีบ ได้ผลผลิตไม่ต้องแช่ ก่อนส่งให้กับโรงงาน 

พอถึงโรงงานก็จะน้ามาต้มอีกครั้งให้พองตัวท้าเป็นต๋าวผสมน้้าเชื่อม 

3. ต๋าวกระเทย เป็นต๋าวที่ไม่สมบูรณ์แบบ สังเกตุได้จากจุกด้านบนของผลจะหายไป ราคาต่้ากว่า 2 

แบบแรก 

4. ต๋าวสี เป็นต๋าวที่มีผลสีเหลือง ต้องน้ามาฟอกสีให้ขาวก่อนที่จะน้าไปท้าเป็นต๋าวผสมน้้าเชื่อม 

ส่วนตลาดปลายทางของโรงงานต๋าวเชื่อมของจังหวัดน่าน ได้แก่ ตลาดในกรุงเทพมหานคร เช่นตลาดมหา

นาค และพบว่าส่งออกต๋าวในน้้าเชื่อมไปยังประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย  สื่อโทรทัศน์ใทยรายการ กบนอกกะลา 
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ได้ท้าการบันทึกเทป การผลิตต๋าวของเกษตรกรจังหวัดน่าน ออกเผยแพร่ ในชื่อตอนว่า ลูกเล็กในป่าลึก เป็นการ

เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ ส้าหรับคุณค่าทางอาหารของเมล็ดต๋าว ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรท เส้นใย โปรตีนและ

แร่ธาตุ รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 คุณค่าทางอาหารของต๋าว 

Composition Content 
Moisture 86.71 % 
Protein 3.04 % 
Fat 0.07 % 
CHO 9.81 % 
Ash 0.36 % 
Crude Fiber 7.63 % 
Total Dietary Fiber 8.59 % 
Calcium 965.07 mg/kg 
Phosphorus 270.71 mg/kg 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (สถานีทดลองพืชสวนน่าน เดิม) มองเห็นถึงอนาคตของพืชป่าชนิดนี้ 

หากไม่มีการอนุรักษ์ อีกไม่นานอาจจะหายไปจากผืนป่า จึงได้อนุรักษ์ต้นต๋าว โดยมีการปลูกครั้งแรกตั้งแต่ปี 2521-

2523 น้าโดยนายเอนก บางข่า และต๋าวรุ่นแรกสามารถติดดอกออกผล น้าเมล็ดมาเพาะและปลูกเป็นรุ่นที่ 2 กว่า 

200 ต้น ในพ้ืนที่อนุรักษ์ของศูนย์ ในปัจจุบันต้นต๋าวให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและได้ขยายพันธุ์พร้อมกับเผยแพร่

ให้กับเกษตรกรต่อไป  

การเก็บเกี่ยวผล 

ฤดูการเก็บเกี่ยว หลังการเจริญเติบโตทางล้าต้น ต๋าวจะเริ่มให้ผลผลิตทะลายแรกจากกาบใบส่วนบนสุด

ก่อน แล้วจึงทยอยติดผลหรือทะลายที่กาบใบล่างลงมา ตลอดอายุต๋าวจะให้ผลผลิตได้ 7 – 10 ทะลาย และจะเก็บ

เกี่ยวได้ 1-3 ทะลาย/ต้น/ปี มีฤดูการเก็บเกี่ยวประมาณเดือนตุลาคม –มีนาคม เกษตรกรว่างจากงานในไร่นา และ

เป็นช่วงฤดูแล้งไม่มีฝนตก อันเป็นอุปสรรคต่อการต้มต๋าว ก่อนเลือกตัดทะลายต๋าว ต้องท้าการทดสอบผลสุกแก่ 

โดยการปลิดผลจากแขนงแล้วผ่าหรือตัดประมาณครึ่งผล ดูสีของเนื้อในเมล็ด ซึ่งเรียงชิดกัน 3 เมล็ด/ผล หากเมล็ด
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ในยังเป็นวุ้นใสแสดงว่ายังอ่อน เก็บเกี่ยวยังไม่ได้ หรือทดสอบโดยใช้ไม้จิ้มเนื้อเมล็ด หากหนืดพอดีสามารถน้าไปต้ม

ได้ แต่หากข้างในผลพบเมล็ดมีสีขาวขุ่น เริ่มมีกะลาสีด้าล้อมรอบแสดงว่าแก่เกินไป ควรทิ้งไว้ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ 

การต้มต๋าว เกษตรกรจะปีนต้นและใช้มีดตัดทะลาย ตัดแขนงจากทะลาย ปลิดขั้วผลหรือขดแขนงที่มีผล

ต๋าวลงในหม้อต้ม ใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที ในน้้าเดือด ตักผลต๋าวออก ทิ้งไว้ให้เย็น ระหว่างการต้มเตรียม

อุปกรณ์ไม้หนีบ ใช้ไม้ 2 ชิ้น มีไม้รองและคันหนีบ ใช้หวายมัดปลายของคันหนีบ น้าลูกต๋าวที่ผ่านการต้มตัดขั้วผล

หรือท้ายผล ให้เป็นทางออกของเมล็ดข้างใน แล้วน้ามาหนีบเอาเมล็ดต๋าวออกมาเป็นผลผลิตที่เตรียมไปจ้าหน่ายได้ 

เนื้อในต๋าวจะมีเยื่อหุ้มสีเหลืองบริเวณโดยรอบเนื้อผล มีความเป็นพิษต่อผิวหนังท้าให้เกิดอาการคันบริเวณที่ถูก

สัมผัส ในการเก็บต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องสวมเสื้อแขนยาวหรือสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ใส่ถุงมือ ใส่แว่นกันเยื่อ

เมือกเข้าตา เกษตรกรผู้มีอาชีพต้มต๋าว บ้านนาขวาง ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ให้ข้อมูลว่า 

ต๋าวมีลักษณะแตกต่างกัน จ้าแนกได้ 2 พันธุ์ มีพันธุ์ข้าวเหนียว มีลักษณะเหนียว เนื้อแข็งผลมีลักษณะกลมมน

มากกว่า ส่วนพันธุ์ข้าวเจ้า มีลักษณะอ่อนๆหรือเปื่อยยุ่ยง่ายกว่าพันธุ์ ข้าวเหนียว  

การเตรียมตัวไปเก็บต๋าว หรือเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า “ไปต้มต๋าว” ต๋าวต้องใช้เวลาประมาณ 5- 6 วัน 

จ้าเป็นต้องมีคนช่วย บางครั้งไปเป็นกลุ่ม  3-4 คน  อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปได้แก่ เสื้อผ้า  น้้าดื่ม  ข้าวสาร 

อาหารแห้ง พริก เกลือ ผงชูรส และจะต้าน้้าพริกไปด้วย ผ้าพลาสติกบาง ขนาด 2x2 เมตร  ปี๊บ  ไฟแช็ค สบู่ ยาสี

ฟัน  ผ้าห่มบางๆคนละผืน การเดินทางต้องใช้เท้าเท่านั้น ระยะทางไกลมาก ประมาณ 6 กิโลเมตร เมื่อไปถึงต้นต๋าว 

จัดการท้าเพิงที่พัก ท้าด้วยไม้ที่หาตัดได้บริเวณนั้น หลังคามุงด้วยใบต้นก้อ หรือใช้ใบตองแทน การหุงหาอาหารกิน

ในขณะที่อยู่ในป่า จะใช้ไม้ไผ่กรอกข้าวสาร แช่ไว้หนึ่งคืนแล้วน้ามาเผา ท้าเหมือนข้าวหลาม ส่วนแกงก็จะใช้ปล้อง

ไม้ไผ่กรอกน้้าแล้วเผาให้อาหารภายในสุก ก่อนน้ามารับประทาน จากนั้นก็เริ่มตัดต๋าวออกจากต้นมากองทั้งทะลาย 

แล้วก็ตัดลูกใส่ลงในปี๊บ ใส่น้้า ต้มจนสุก น้ามาพักให้เย็น ขั้นตอนต่อไปก็คือ การตัดขั้วผลและการหนีบต๋าว น้า

เมล็ดต๋าวที่เป็นเนื้อในกลับบ้าน  

 

ความต้องการเครื่องมือทุ่นแรง 

การใช้แรงคนบีบต๋าวท้าได้ทีละหนี่งผล หากมีผลผลิตมากๆ จะไม่สามารถท้าได้ทันด้วยอุปกรณ์แบบเดิม 

และครัวเรือนเริ่มขาดแคลนแรงงานในการบีบต๋าว เนื่องจากหลังต้มต้องมาตัดขั้วผลก่อน ใช้เวลา 2.8–6 วินาที/ผล 

หรือ 10–21.3 ผล/นาที จากนั้นจึงน้ามาบีบ ให้ได้ผลผลิต ประสิทธิภาพการบีบโดยเกษตรกรที่ช้านาญอยู่ที่ 23 
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ผล/นาที หรือ 30 กก./ชม. ประกอบกับขนาดผลต๋าวไม่สม่้าเสมอ มีหลายขนาดตั้งแต่ 26.4-50.2 x 33.7–60.6 

มิลลิเมตร เฉลี่ย 30.46 x 36.74 มิลลิเมตร ส้าหรับต๋าวผลเล็ก และ 45.50 x 53.16 มิลลิเมตร ส้าหรับต๋าวผลใหญ่ 

จากการเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจและเริ่มมีการปลูกเป็นแปลง คาดว่าภายใน 5 ปี ปริมาณผลผลิตจะมีเพ่ิมมาก

ขึ้น ดังนั้นการศึกษาออกแบบเครื่องทุ่นแรงในการเก็บเกี่ยวจึงมีความจ้าเป็น ท้าการเก็บตัวอย่างต๋าวเพ่ือวัดขนาด

ต้น ใบ ผล และบันทึกลักษณะบางประการของต๋าว เพ่ือใช้ในการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการทดลองการพัฒนา

เครื่องมือบีบต๋าว รายละเอียดแสดงใน ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลลักษณะบางประการของต้นและผลผลิตต๋าวที่เก็บเกี่ยวช่วงฤดูฝนปี 2556 จังหวัดน่าน 

รายการ หน่วยวัด พิสัยข้อมูล ค่าเฉลี่ย 

ลักษณะต้น    

ความสูงต้น เมตร 4.5 – 6.5 5.4 

เส้นรอบวงล้าต้นที่ความสูง 50 ซม. เซนติเมตร 90 - 128 108 

ความยาวของใบ เซนติเมตร 600 600 

จ้านวนใบย่อย ใบ 143 - 170 161 

ความยาวใบย่อย เซนติเมตร 120 – 145 135 

ความกว้างใบย่อย เซนติเมตร 5 – 8 6.83 

ลักษณะผลผลิต    

จ้านวนทะลาย/ต้น ทะลาย 2 – 15 5.4 

จ้านวนแขนง/ทะลาย แขนง 40 – 47 และ 74 53.4 

จ้านวนผล/แขนง ผล 72 – 85 (ผลเล็ก) 78.5 

  174 – 204 (ผลใหญ่) 189 

จ้านวนผล/ทะลาย ผล 2,870 – 3,974 3422 หรือ≥ 

น้้าหนักทะลาย กิโลกรัม 87 - 116 101.5 

ความยาวทะลาย เมตร 2.7 2.7 

ความยาวแขนง เมตร 1.14 1.14 

น้้าหนักผลต่อ 1 แขนง กิโลกรัม 1.68 -2.26 1.97 

น้้าหนักผลดิบ กิโลกรมั/100 ผล 1.8 – 3.12 2.42 
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น้้าหนักเนื้อในต๋าวหลังหนีบ กรัม/100 ผล 174 - 560 350 

น้้าหนักต๋าวเพิ่มขึ้นหลังแช่น้้า 1 คืน % 30.7 – 57.4 44 

น้้าหนักผลต๋าวที่ลดลงหลังต้ม % 14 14 

ขนาดผลต๋าว ส้าหรับออกแบบเครื่องมือทุ่นแรง 

1. ผลใหญ่ มีความกว้างxยาว = 45.50 x 53.16 มลิลิเมตร ตัดขั้วที่ระยะ 10-13 มิลลิเมตร นับจากข้ัวผล 

2. ผลเล็ก มีความกว้างxยาว = 30.46 x 36.74 มิลลิเมตร ตัดขั้วที่ระยะ 8-10 มิลลิเมตร นับจากข้ัวผล 

หลักการส้าหรับการออกแบบเครื่องมือทุ่นแรง 

1. ลดอันตรายของผู้ปฏิบัติงานจากการใช้มีดตัดข้ัวผล 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว เวลาที่ใช้ควรต้องลดลง ผลิตได้ครั้งละมากๆ 

3. ผู้ปฏิบัติไม่ควรสัมผัสต๋าวโดยตรงในการบีบ 

ข้อพิจารณาในการตัด 

1. แรงที่เหมาะสมในการตัด 

2. จุดตัดที่เหมาะสม เพ่ือให้ง่ายต่อการบีบและไม่เกิดการสูญเสียเนื้อ 

ข้อพิจารณาในการบีบ 

1. แรงที่เหมาะสมในการบีบ  

2. ลักษณะการบีบทีป่ลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

3. หากบีบต๋าวโดยไม่ต้องตัดขั้วผลก่อน จะท้าให้ลดเวลาและแรงงานได้มาก 

 

9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ต๋าว (Arenga westerhoutti Griff) เป็นพืชตระกูลปาล์ม เป็นผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (Non-timber 

forest product) ใช้ประโยชน์จากเมล็ดอ่อน (Endosperm) ล้าต้นอ่อน (pith) น้าไปประกอบอาหารคาว 

ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกถึงออกดอกประมาณ 8-15 ปี ออกดอกถึงติดผล ประมาณ 30-36 เดือนได้ การกระจาย

พันธุ์ตามธรรมชาติโดยสัตว์ป่า การพัฒนาพืชป่าให้เป็นพืชปลูกมีมาตั้งแต่ปี 2540-2541 พบว่าต๋าวเป็นพืชที่

เหมาะสมในการปลูกร่วมในระบบนิเวศลุ่มน้้าที่สูงได้เป็นอย่างดี 
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ต๋าวมีความส้าคัญเชิงเศรษฐกิจในระบบการผลิตแบบยังชีพและนิเวศแบบป่าดิบชื้นในเขตภาคเหนือ

ตอนบน ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เกษตรกรเคยเก็บหาจากป่าธรรมชาติ ต่อมามีการส่งเสริมให้มีการปลูกใน

รูปแบบวนเกษตร มีความเหมาะสมที่ใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างป่าสร้างรายได้ จากการเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจและเริ่ม

มีการปลูกเป็นแหล่ง คาดว่าภายใน 5 ปี ปริมาณผลผลิตจะมีเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาออกแบบเครื่องทุ่นแรงใน

การเก็บเกี่ยวจึงมีความจ้าเป็น และควรมีการวิจัยพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การท้าแยม หรือ

ประกอบอาหารอ่ืนๆให้มากขึ้น และการศึกษาวิจัยออกแบบพัฒนาเครื่องมือ หรือเครื่องทุ่นแรงในการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตต๋าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. เกษตรกรพ้ืนที่สูงที่มีการปลูกพืชระบบวนเกษตรที่มีต๋าวเป็นพืชหลักและเกษตรกรผู้เก็บหาต๋าวจากป่า

ธรรมชาติ มีข้อมูลในการเพาะกล้าและปลูกเป็นแปลงในระบบวนเกษตร  

2. เกษตรกรตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการปิดทองหลังพระ 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง และหน่วยงานป่าไม้มีพ้ืนที่ศึกษากรณีการพัฒนาส่งเสริมการปลูกต๋าว 

3. ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ น้าข้อมูลไปออกแบบเครื่องมือทุ่นแรงและน้าข้อมูลพ้ืนฐานไปต่อยอด

งานวิจัย และองค์กรพัฒนาต่างๆสามารถพัฒนาชุมชนเครือข่ายการผลิตต๋าวอย่างยั่งยืน 

11. ค าขอบคุณ   

ขอขอบคุณผู้อ้านวยการส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ที่ให้การสนับสนุนการด้าเนินงานวิจัย 

การตั้งโจทย์วิจัยและสมมติฐานในการพัฒนาเครื่องมือทุ่นแรงการเก็บเกี่ยวต๋าว ขอขอบคุณผู้อ้านวยการศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรน่าน และทีมงานเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ผลผลิตต๋าวที่ใช้ในการทดสอบเครื่องมือ

แบบต่างๆหลายๆครั้ง ขอขอบพระคุณท่านกรมวังผู้ใหญ่และศูนย์ภูฟ้าพัฒนาที่อ้านวยความสะดวกการวิจัยใน

ชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ขอบคุณโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนที่ลุ่มน้้าน่านพ้ืนที่

ที่ 9 (สบมาง–นาบง) โดยเฉพาะนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล อดีตหัวหน้าโครงการพมพ.9 ที่ มีวิสัยทัศน์เรื่องการ

เพาะกล้าต๋าว และส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างแพร่หลาย ทดแทนการเก็บหาจากป่า ขอบคุณมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาเขตพ้ืนที่น่าน ด้านองค์ความรู้การผลิตต๋าวในพ้ืนที่ต่างๆของจังหวัดน่าน และสุดท้าย

ขอขอบคุณเกษตรกรผู้เก็บหาและผู้ปลูกต๋าว โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในพ้ืนที่ขยายผลศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 

อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยครั้งนี้ 
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