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การเกษตรและเศรษฐกิจต่อประเทศชาติสืบไป
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บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของพืชสกุลบุก

บุก เป็นพืชล้มลุกในวงศ์บุกบอน	หรือ	Araceae	จัดอยู ่ในสกุล	 Amorphophallus	Blume	ออกดอกในช่วงต้นฤดฝูน	เมือ่ดอกโรย 

	 	 จะมีใบใหม่งอกออกมา	 ก้านดอกและก้านใบลักษณะกลมยาว	

เมือ่เข้าสูช่่วงฤดแูล้ง	ล�าต้นจะเหีย่วแห้งไป	เหลอืส่วนหวัใต้ดนิ	ลกัษณะเด่นอย่างหนึง่ 

ของบุก	คือ	มีการเจริญเติบโตแบบถ่ายหัว	เมื่อต้นใหม่งอกในฤดูถัดไป	หัวเก่า 

จะฝ่อและสร้างหัวใหม่ขึ้นมาแทน	 และมีขนาดของหัวใหญ่มากขึ้นเป็นเท่าตัว	 

บุกส่วนใหญ่มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในภูมิภาคเขตร้อนของทวีปเอเชีย	 แอฟริกา	 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลีย	 ไปจนถึงเขตอบอุ่นตอนกลาง	 

ของประเทศจีน	เกาหลี	ญี่ปุ่น	และไทย

ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของพืชสกุลบุก

พืชล้มลุก	 อายุหลายปี	 มีหัวสะสมอาหารใต้ดิน	 มีทั้งหัวกลม	 หัวยาว 

ทรงกระบอก	 หรือลักษณะคล้ายหัวมันแกว	 ผิวของเปลือกเรียบ	 หรือขรุขระ	 

ใบ	เป็นใบประกอบแตกแขนง	สองชั้น	สามชั้น	หรือหลายแขนง	เกิดเป็นล�าขึ้นมา 

จากหัวบุก	 ลักษณะคล้ายใบมะละกอ	 ก้านใบต้ังตรง	 ลักษณะคล้ายล�าต้น	 

หรือเรียกว่า	 ล�าต้นเทียม	 ผิวล�าต้น	 มีสีเขียวเข้ม	 บางชนิดมีลายเป็นเส้นตรง	 

ลายกระ	ลายด่าง	มสีเีขยีวสลบัขาวหรอืน�า้ตาลอ่อน	บางชนดิสเีขยีวล้วน	น�า้ตาลล้วน	 

มีทั้งชนิดที่ผิวเรียบ	 บางชนิดก้านใบมีหนามอ่อนๆ	 ท่ัวท้ังก้านใบ	ดอก	 บุกมีดอก 

คล้ายดอกหน้าวัว	 แต่ละชนิดมีขนาด	 สี	 และรูปทรงต่างกัน	บางชนิดมีดอกขนาด 

ใหญ่มาก	 และดอกมีกลิ่นเหม็นเหมือนเน้ือสัตว์เน่า	 บุกบางชนิด	 มีดอกเล็ก 

ก้านดอกจะโผล่ขึ้นตรงจากกลางหัวบุก	 เช่นเดียวกับก้านใบ	 ช่อดอกบุกมีกาบหุ้มช่อ	 

ภายในช่อดอกแบ่งเป็น	3	ส่วน	ส่วนแรกด้านบนสุด	เป็นส่วนของจะงอยเกสรเพศผู้	 

ลักษณะคล้ายดอกบัวตูม	 รูปร่างกลมป้อม	 ยาวรี	 หรือทรงกระบอก	 ส่วนที่สอง	 

เป็นดอกเพศผู้	 ลักษณะคล้ายไข่ปลาเรียงชิดติดกันแน่น	 บางชนิดจะมีส่วนของดอก 

เพศผูท้ีเ่ป็นหมนัปนอยู	่ส่วนทีส่าม	คอื	ดอกเพศเมยี	ประกอบด้วยยอดแกสรเพศเมยี	 

ก้านเกสรเพศเมีย	 และรังไข่	 ผลและเมล็ด	 ผลอ่อนของบุกมีสีขาวอมเหลือง	 

เมื่อสุกแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม	สีม่วง	สีส้ม	หรือสีแดง	แตกต่างกันไป	มีจุดด�า 
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ทีป่ลายคล้ายผลกล้วย	ผลของบกุส่วนใหญ่จะมลีกัษณะคล้ายๆ	กนั	แต่เมลด็ภายใน 

แตกต่างกัน	บางชนิดมีเมล็ดรูปกลม	แต่ส ่วนมากมีเมล็ดเป็นรูปทรงกลมรี	 

บุกบางชนิดมีเมล็ดจ�านวนมากกว่าพันเมล็ด	 ในขณะที่บุกชนิดที่มีขนาดเล็กชนิดอื่น 

มีเมล็ดจ�านวนไม่เกินร้อยเมล็ดเท่านั้น

ใบประกอบแบบแตกหลายแขนง	บางชนิดแผ่นใบกว้าง	

บางชนิดแผ่นใบแคบ	หรือเป็นฝอย

ล� า ต ้ นบุ ก มั ก มี ล า ย 

แตกต่างกัน	 มีทั้งผิวเรียบ 

และขรุขระหรือมีตุ่มหนาม

ดอกเพศผู้

ดอกเพศเมีย

ลักษณะของหัวใต ้ดิน	 

มีทั้งชนิดท่ีหัวกลมหรือแป้น	 

และชนิดที่เป็นทรงกระบอก	 

เรียวยาว

ผลและเมล็ดมีขนาดเล็ก	 

มีสีหลากหลายตามแต่ละชนิด	

เช่น	สีแดง	สีส้ม	สีน�้าเงิน

ดอกของบุกแต่ละชนิดมีรูปร่าง	 

ขนาด	และสีสันแตกต่างกัน

ก้านช่อดอก

จะงอย 

เกสรเพศผู้

กาบหุ้มช่อดอก
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วงจรชีวิตของบุก

วงจรชีวิตแตกต่างจากพืชอื่น	 คือ	 มีช่วงการเจริญเติบโตทางล�าต้นต่างป ี

กับที่เจริญเติบโตเป็นดอก	 บุกส่วนใหญ่มีช่วงการเจริญเติบโตทางล�าต้นเพียง 

อย่างเดยีวนาน	4–6	ปี	จงึเข้าสูช่่วงของการออกดอก	บกุบางชนดิมดีอกเพยีงปีเดยีว	 

แต่บางชนิดสามารถมีดอกติดต่อกันได้หลายปีแล้วจึงกลับมามีการเจริญเติบโต 

ทางล�าต้นอีกครั้งหนึ่ง	 บุกซึ่งมีดอกส่วนใหญ่จะไม่มีการเจริญเติบโตทางล�าต้น	 

ยกเว้นบุกบางชนิด	 เช่น	 บุกด่าง	Amorphophallus yunnanensis	 Engl.	 และ	

A. paeoniifolius	 (Dennst.)	 Nicolson	 เมื่อมีดอก	 และพัฒนาเป็นผลหรือ 

ไม่ติดผลก็ตาม	 จะมีต้นใหม่งอกจากหัวเดิม	 หรือจากหน่อเล็กๆ	 ท่ีอยู่รอบหัวเดิม 

ได้โดยธรรมชาติบุกจะเร่ิมงอก	 และเจริญเติบโตในช่วงปลายฤดูแล้งต่อฤดูฝน	 

หัวท่ีงอก	 การเจริญเติบโตเป็นดอกจะงอกได้เร็วกว่าหัวที่เจริญเติบโตเป็นต้น	 

โดยปกติบุกจะออกดอกประมาณปลายเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม	 

ส่วนต้นจะงอกประมาณเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกัน	 ทั้งนี้ 

การงอกจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับชนิดของบุก	 และความสมบูรณ์ของหัว	 ระยะเวลา 

ตั้งแต่ต้น	 งอกจนถึงต้นเริ่มเหี่ยวใช้เวลา	 8–10	 เดือน	 เมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที ่

ใบจะเริม่เหีย่วเฉา	 และแห้งในทีส่ดุส่วนหวัทีเ่จรญิเตบิโตเป็นดอกใช้เวลา	 20–45	 วนั	 

ตั้งแต่เริ่มงอกจนถึงดอกบาน	 และจะบานอยู่ประมาณ	 2–4	 วัน	 เมื่อดอกได้รับการ 

ผสมแล้วหรือไม่ได้รับการผสมก็ตาม	 รังไข่ก็สามารถพัฒนาเป็นผลได้	 ซึ่งใช้เวลา 

นาน	 6–8	 เดือน	 เมื่อผลแก่เมล็ดก็จะร่วงหล่นสู่พื้นดิน	 ขณะเดียวกันหัวใต้ดิน 

ก็มีขนาดใหญ่ขึ้น	 โดยมีลักษณะการเจริญเติบโตแบบถ่ายหัว	 คือ	 หัวที่เกิดใหม ่

จะซ้อนอยูด้่านบนของหวัเดมิ	หวัเก่าจะฝ่อ	และเหีย่วแห้งไป	 เมือ่ต้น	และใบเหีย่วเฉา	 

หรอืผลสกุแก่เต็มทีห่วักเ็ร่ิมเข้าสูร่ะยะพกัตวัรอเวลา	 และสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 

เพื่องอกเป็นต้นหรือเป็นดอกในปีต่อไป
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วงจรชีวิตของบุก

ระยะดอก	 ดอกบุกใช้เวลา

ในการพัฒนาจนกระทั้งติดเมล็ด	

ประมาณ	8	เดือน

น�าเมล็ดบุก	 หรือหัวบนใบมาเพาะกล้า 

ขยายพันธุ์พร้อมที่จะปลูกให้ได้ผลผลิตต่อไป

ระยะต้นบุก	 ต้นบุกจะ

เติบโตจนถึงช ่วงออกดอก	

ต้นจะเหี่ยวแห้งตายลงไป

ระยะบุกติดเมล็ด

ระยะสุกแก่ของเมล็ด สามารถ

น�าไปเพาะขยายพันธุ์ได้

บางชนิดมีหัวย่อยเกิดบนใบสามารถใช้

ในการขยายพันธุ์ได้เช่นกัน
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บทที่ 2 : ความหลากหลายของบุก 
ในพ้ืนที่ทองผาภูมิ

หากกล่าวถงึการใช้ประโยชน์จากบกุในประเทศไทย	 ก่อนอืน่ต้องทราบก่อนว่า	 

พืชที่เรียกว่า	“บุก”	นั้น	จริงๆ	แล้วมีอยู ่ด ้วยกันมากมายหลายชนิด	ซึ่งไม่ได้ 

หมายความว่า	 บุกแต่ละชนิดจะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการรับประทานได้ 

ทั้งหมด	 และที่น�ามารับประทานได้นั้น	 บางชนิดรับประทานได้เฉพาะส่วนของ 

ล�าต้นและช่อดอกอ่อน	 บางชนิดรับประทานหัว	 หลายชนิดอาจท�าให้เกิดอาการคัน 

บริเวณที่สัมผัส	 เราจึงควรรู้จักชนิดของบุก	 รวมถึงวิธีการในการน�าบุกแต่ละชนิด 

มาใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธี	

จากการศึกษาความหลากหลายและการจ�าแนกชนิดทางอนุกรมวิธานของพืช 

สกุลบุกในประเทศไทย	ปัจจุบันพบพืชสกุลบุกจ�านวน	58	ชนิด	บุกหลายชนิด 

มีแหล่งการกระจายพันธุ ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย	มี	36	ชนิด	ท่ีเป็นพืช 

เฉพาะถิ่น	คือ	พบเฉพาะในบางพื้นที่ของประเทศไทยเท่าน้ัน	

พ้ืนที่ทองผำภูมิกับควำมหลำกหลำยของบุก

ทองผาภูมิ	 เป ็นอ�าเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุ รี	 เป ็นพ้ืนที่ที่มีความ 

อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ	 และมีความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชิวิตสูง	 

ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติหลายแห่งด้วยกัน	 คือ	 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม	 

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ	 และอุทยานแห่งชาติล�าคลองงู	 แวดล้อมไปด้วย 

สภาพผนืป่าทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์	 เป็นอ�าเภอหนึง่ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งทะเลภเูขา	 

จนได้รับการขนานนามว่าเป็น	สวิสเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย	

	 อ�าเภอทองผาภูมิ	 มีสภาพพื้นท่ีเป็นป่าเขาสูง 

สลับซับซ้อนเป็นส่วนใหญ่	 มีที่ราบบ้างตามริมแม่น�้า 

แควน้อย	 และที่ราบระหว่างภูเขา	 ประชากรอาศัยพื้นที ่

เหล่านี้เป็นที่ประกอบอาชีพ	 กสิกรรม	 เลี้ยงสัตว์	 และเป็น 

ที่อยู่อาศัย	พื้นที่โดยส่วนใหญ่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 



เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพของพืชสกุลบุกในพื้นที่ทองผาภูมิ6

ประมาณ	330	เมตร	มภีเูขาทีก่ัน้ระหว่างชายแดนไทยกับพม่า	คอื	เทอืกเขาตะนาวศรี 

ซึ่งเป็นพรหมแดนตามธรรมชาติท่ีส�าคัญ	แม่น�้าสายส�าคัญ	คือ	แม่น�้าแควน้อย	 

เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี	 ไหลลงสู่เขื่อนวชิราลงกรณ์	 เขตอ�าเภอทองผาภูม	ิ 

และอ�าเภอสังขละบุรี

จากสภาพพื้นท่ีที่มีความอุดมสมบูรณ์น้ี	 จึงท�าให้มีความหลากหลายทาง 

ชีวภาพของชนิดพรรณไม้ต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งจากการศึกษาความหลากหลาย 

ของบุกในพื้นที่ทองผาภูมินั้น	พบบุกจ�านวน	9	ชนิด	ได้แก่	บุก	(Amorphophallus  

amygdaloides	 Hett.	 &	 Sizemore)	 บุกจ�าปา	 (A. cicatricifer	 Hrtt .)	 

บุก	(A. curvistylis	Hrtt.)	บุกหัวยาว	(A. longituberosus	(Engl.)	Engl.	&	Gehrm.)	 

บุกโคยงัว	(A. macrorhizus	Craib)	บุกกาบพริ้ว	(A. maxwell i im	Hrtt.)	 

บุกไข่	(A muelleri Blume)	บุกคางคก	(A. paeoniifolius	(Dennst.)	Nicolson)	 

บุกด่าง	(A. yunnanensis	Engl.)	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	17	ของจ�านวนพืชสกุลบุก 

จากจ�านวน	58	ชนิด	ที่พบในประเทศไทย	และมี	5	ชนิดที่มีการใช้ประโยชน์	ดังนี้

ชนิดบุกที่พบในพื้นที่ทองผำภูมิ

บุกหัวยำว Amorphophallus longituberosus (Engl.) Engl. & Gehrm. 

ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์	 พืชล้มลุก	 หัวยาวคล้ายหัวแครอทหรือหัวผักกาด	 

สีขาวขุ ่น	 ยาว	 20–25	 เซนติเมตร	 ใบประกอบแยกแขนง	 ก้านใบยาว	 

10–60	 เซนติเมตร	 ผิวเรียบเกลี้ยง	 มีไขสีขาวเคลือบ	 สีของก้านใบสีเทา	 

ชมพูอ่อน	เขียวอ่อน	มีจุดประเป็นวงรีหรือขีดยาวๆ	สีเทาหรือน�้าตาลเข้ม	 

ใบเป็นรูปรีหรือรูปใบหอกโคนใบมีครีบ	 ดอกออกเป็นช่อ	 ก้านช่อดอก 

เหมือนก้านใบ	 ยาว	 10–75	 เซนติเมตร	 กาบหุ้มช่อดอก	 ยาว	 4–20	 

เซนติเมตร	 ตั้งตรงเป็นรูปรี	 หรือสามเหล่ียมหน้าจ่ัว	 สีกาบหุ้มช่อดอก	 

ด้านนอกสีเทา	สีน�้าตาล	มีลวดลายเป็นจุด	วงรี	 เส้นเล็กๆ	สีแดงเข้ม 

ปนน�า้ตาล	สกีาบหุ้มช่อดอกด้านใน	สเีทาปนขาวหรอืเขยีว	ส่วนปลาย 

สีม่วง	 ส่วนโคนเป็นสีเขียวเข้ม	 สีเลือดนกจาง	 ขอบสีเทาอมม่วง	 

ช่อดอกยาว	 3–15	 เซนติเมตร	 สั้นกว่ากาบหุ้มช่อดอกเล็กน้อย	 

จะงอยเกสรเพศผูรู้ปทรงกระบอกปลายเรยีวมน	 ผลกลม	สเีขยีวสด	 
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 กำรกระจำยพันธุ์	พบได้ท่ัวทุกภาคของไทย	และภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 

ของมาเลเซีย	 ตามพื้นท่ีป่าไผ่ท่ีมีดินร่วนซุย	 หรือป่าดิบเขาที่มีเศษใบไม้ปกคลุม 

หนาแน่น

กำรใช้ประโยชน์	 ก้านใบและดอกอ่อนน�าไปแกงหรือท�าอาหารในลักษณะ 

ของพืชผัก

บุกโคยงัว Amorphophallus macrorhizus Craib

ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์	 หัวยาวขนาดใหญ่	 สีน�้าตาลเข้ม	 

ยาว	 15–35	 เซนติเมตร	 ใบประกอบแยกแขนง	 ก ้านใบยาว	 

40–120	 เซนติเมตร	มีขนอ่อนสั้นๆ	คล้ายผ้าก�ามะหยี่	สีของก้านใบ	 

สีเขียวอ่อน	 มีจุดประหรือขีดสีขาว	 สีแดงปนน�้าตาล	 และสีเขียว 

เกือบด�าเป็นวงขนาดใหญ่	 ใบเป็นรูปรีจนถึงรูปไข่กลับ	 ปลายใบ 

เรียวแหลม	หรือติ่ งแหลม	ดอกออกเป ็นช ่อ	ก ้านช ่อดอก	 

เหมือนก้านใบ	ยาว	60–12	 เซนติเมตร	กาบหุ ้มช ่อดอก	 

ตั้งตรงคล้ายรูปเรือ	ยาว	9–25	 เซนติเมตร	ส่วนล่างซ้อนกัน 

คล้ายปากแตร	 เปิดกว้างจนถึงส่วนของเกสรเพศเมีย	 สีกาบ 

หุ้มช่อดอก	 ด้านนอกสีเขียวซีดมีจุดสีเขียวเข้มตรงส่วนโคนกาบ 

ขอบสีม่วง	 สีกาบหุ้มช่อดอกด้านในสีเขียวซีด	 สีแดงเลือดนกปน	 

สีน�้าตาลสลับกับสีเขียวหรือสีแดงตลอดทั้งกาบ	 โคนกาบด้านใน 

มีขนนุ่มสั้น	ช่อเชิงลดมีกาบ	ยาว	3–15	เซนติเมตร	และยาวกว่า 

กาบหุ้มช่อดอกมาก	 จะงอยเกสรเพศผู้รูปร่างยาวเรียว	 ปลายแหลม	 

มีขนอ่อนบางสีน�้าตาล	 กระจายอยู่ท่ัวไปหรืออาจไม่มีก็ได้	 ผลกลม 

หรือรูปไข่	สีเขียวสดและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มเมื่อผลแก่	

กำรกระจำยพันธุ ์	 พบทางภาคเหนือของไทย	 ตามป่าดิบเขาและป่า 

เบญจพรรณ

กำรใช้ประโยชน์	ก้านใบและดอกอ่อนน�าไปแกงหรือท�าอาหาร



บุกไข่ Amorphophallus muelleri Blume

ลักษณะทำงพฤกษศำสตร ์ 	หั วกลม	หรือกลมแป ้น	 

ผิวสีน�้าตาล	 เส้นผ่านศูนย์กลาง	5–28	 เซนติเมตร	 ใบประกอบ 

แยกแขนง	หรืออาจมีสองใบใน	1	หัว	ก้านใบ	ยาว	40–180	 

เซนติเมตร	สีเขียว	สีน�้าตาลปนเขียว	หรือสีด�า	มีลวดลาย 

หลายแบบ	เป็นวงรยีาว	เป็นเหลีย่ม	เป็นจดุกลม	มลีกัษณะพเิศษ 

คือมีหัวขนาดเล็กบนก้านใบ	 ใบเป็นรูปใบหอกและรูปรีแกมใบหอก	 

ดอกออกเป็นช่อ	ก้านช่อดอกเหมอืนก้านใบ	ยาว	30–60	เซนตเิมตร	 

กาบหุ้มช่อดอกรูปสามเหล่ียม	 กว้างมากกว่ายาว	 สีกาบหุ้มช่อดอก 

ด้านนอกมีหลายสี	ตรงส่วนโคนสีเขียวซีดหรือสีชมพูขุ่น	มีจุดสีขาว	สีด�า	และสีเขียว	 

ส่วนปลายสีม่วงปนน�้าตาล	 สีชมพูเข้ม	 สีกาบหุ ้มช่อดอกด้านในตรงส่วนโคน 

สีชมพูเข้มหรือสีเหลือง	ปนชมพู	ส่วนปลายเป็นสีม่วง	สีน�้าตาลปนกับ 

สเีขยีวขุน่	 มจุีดและวงรสีขีาว	 ช่อเชงิลดมกีาบยาวกว่ากาบหุม้ช่อดอก	 

จะงอยเกสรเพศผู ้	 รูปกรวยคว�่า	 ปลายแหลม	 หรือรูปร่าง 

แบนกว้าง	ปลายมน	ผลรูปไข่	 สีเขียวสด	และเปลี่ยนเป็น 

สีแดงสดเมื่อผลแก่	

กำรกระจำยพันธุ ์	 พบได้แถบชายฝั ่งทะเล 

อนัดามนั	พม่า	และภาคเหนอืของไทย	ตามป่าเบญจพรรณ	 

ป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา

กำรใช้ประโยชน์	 หัวน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	 ปัจจุบันมีบริษัทเอกชน 

น�าหัวบุก	ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร	 เช่น	 เส้นก๋วยเตี๋ยว	ลูกชิ้น	 เนื้อสัตว์เทียม	 

ขนมและเครื่องดื่มผสมบุก	จ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
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บุกคำงคก Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson

ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์	 หัวกลมแป้น	 ขนาดใหญ่	 สีน�้าตาลเข้ม	 ไม่ม ี

หรือมีหน่อเล็กรอบหัว	เส้นผ่านศูนย์กลาง	20–30	เซนติเมตร	 

ใบประกอบแยกแขนง	บางคร้ังอาจมี	2	ใบ	ใน	1	หัว	ก้านใบยาว	 

1–2	เมตร	ก้านใบสเีขยีวซดี	สเีขยีวเข้ม	หรอืสดี�าปนเขยีว	มลีวดลาย 

เป็นวงกลมขนาดใหญ่หรือจุดสีเขียวเข้ม	 สีขาว	 ผิวก้านใบเป็นร่อง 

และมีหนามทู่	 ใบรูปกลม	รูปไข่	 รูปไข่กลับ	รูปรีขอบขนาน	รูปใบหอก	 

ปลายใบแหลม	ดอกออกเป็นช่อ	ก้านช่อดอกส่วนใหญ่ส้ัน	ยาว	3–5	 

เซนติเมตร	สีอ่อนและผิวเรียบกว่าก้านใบ	กาบหุ้ม	ช่อดอกคล้าย 

รูประฆัง	ยาว	10–40	เซนติเมตร	กว้างมากกว่ายาว	กาบหุ้มช่อดอก 

ด้านนอกสีเขียวซีด	 น�้าตาลเข้ม	 สีแดงปนชมพู	 หรือ 

สีเขียว	 ขอบของกาบหุ ้มช่อดอกหยักเป็นริ้ว	 

สีกาบหุ้มช่อดอกด้านใน	ตรงโคนกาบสีเลือดนก 

ปนน�้าตาล	 ส่วนปลายสีขาวขุ่นและสีชมพูอ่อน	 

ช่อเชิงลดมีกาบ	 ความยาวใกล้เคียงกาบหุ้มช่อดอก	 

จะงอยเกสรเพศผู้คล้ายดอกบัวตูมขนาดใหญ่	 ผิวย่น 

เป็นร่อง	ผลรูปไข่	สีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อผลแก่	

กำรกระจำยพันธุ ์	พบได้ในมาดากัสการ์	อินเดีย	มาเลเซีย	จีนตอนใต้	 

อินโดจีน	 โพลีนีเซีย	ออสเตรเลียตอนเหนือ	และไทย	ตามพื้นที่ป่าดิบเขา	ป่าดิบชื้น	 

ป่าเบญจพรรณ

กำรใช้ประโยชน์	 หัวน�าไปนึ่งรับประทานกับมะพร้าวและน�้าตาล	ท�าแกงบวด	 

ก้านใบน�าไปท�าขนมคล้ายขนมกล้วย
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บุกด่ำง Amorphophallus yunnanensis Engl.

ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์	 หัวกลมแป้นหรือทรงกลม	 สีน�้าตาลเข ้ม	 

เส้นผ่านศนูย์กลาง	5–20	เซนตเิมตร	ใบประกอบแยกแขนง	ก้านใบยาว	 

10–80	 เซนตเิมตร	ผวิเรยีบเกล้ียง	 ก้านใบสเีขยีวมะกอก	สเีขยีวเข้ม	 

หรือสีเขียวปนน�้าตาล	 มีลวดลาย	 รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด	 

หรือรูปวงรี	 ใบรูปรี	ปลายใบแหลม	ตรงโคนมีครีบเป็นแผ่นกว้าง	 

ดอกออกเป็นช่อ	ก้านช่อดอกยาว	10–65	เซนติเมตร	สีเหมือน 

ก้านใบ	กาบหุ้มช่อดอกยาว	9–27	เซนติเมตร	ลักษณะตั้งตรง	 

ปลายเว้า	 โค้งลงมาปิดช่อเชิงลดมีกาบ	 กาบหุ้มช่อดอกด้านนอก 

สีขาวขุ่น	 เขียวปนขาว	 หรือสีชมพูซีด	 กาบหุ้มช่อดอกด้านในสีเขียว 

ปนขาว	ไม่มีจุดประ	ช่อเชิงลดมีกาบ	ยาว	7–10	เซนติเมตร	สั้นกว่า 

กาบหุ้มช่อดอก	จะงอยเกสรเพศผู้คล้ายดอกบัว	ค่อนข้างแบน	ผลรูปไข่	 

สีเขียวสด	และเปลี่ยนเป็นสีฟ้าปนม่วงเมื่อผลแก่

กำรกระจำยพันธุ์	พบที่ภาคเหนือของไทย	จีน	และตอนเหนือของเวียตนาม

กำรใช้ประโยชน์	 หัวน�าไปท�าอาหารโดยผ่านขบวนการแปรรูปอย่างง่าย 

ได้แป้งหรือวุ้นบุกซึ่งน�าไปย�าหรือผัดรับประทาน	 และน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

อาหารอื่น
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ตำรำงแสดงรำยชื่อบุกที่พบในพื้นที่ทองผำภูมิ และกำรใช้ประโยชน์

ชื่อทั่วไป/ชื่อวิทยำศำสตร์ ส่วนที่ใช้/กำรใช้ประโยชน์
พื้นที่ใช้ประโยชน์

ทองผำภูมิ พื้นที่อื่น

บุก	(Amorphophallus amygdaloides) – – –

บุกจ�าปา	(A. cicatricifer) – – –

บุก	(A. curvistylis) – – –

บุกหัวยาว	(A. longituberosus) ก้านใบและช่อดอกอ่อน	 

ใช้ประกอบอาหารและเป็นผัก

/ /

บุกโคยงัว	(A. macrorhizus) ก้านใบและช่อดอกอ่อน	 

ใช้ประกอบอาหารและเป็นผัก

– /

บุกกาบพริ้ว	(A. maxwellii) – – –

บุกไข่	(A. muelleri Blume) หัวใต้ดินผลิตบุกผง	 

ส�าหรับการแปรรูป

/ /

บุกคางคก	(A. paeoniifolius) หัวใต้ดิน	นึ่ง	ท�าขนมหวาน – /

บุกด่าง	(A. yunnanensis) หัวใต้ดิน	ท�าวุ้นบุก / /
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บทที่ 3 : การใช้ประโยชน์จากบุก

การใช้ประโยชน์จากพืชสกุลบุกนั้น	 มีความแตกต่างกันไปตามองค์ความรู้ 

ในแต่ละท้องถิ่น	 บุกชนิดเดียวกัน	 บางพื้นท่ีใช้ประโยชน์ได้	 แต่ในบางพื้นที่ไม่ม ี

การน�ามาใช้ประโยชน์	 อีกทั้งกรรมวิธีการน�ามาใช้ก็อาจแตกต่างกันไปด้วย	 

ส�าหรับการใช้ประโยชน์ทางพืน้บ้านโดยทัว่ไปมกีารใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นพชืผกั	 

พชือาหาร	บางชนิดทีไ่ม่นยิมน�ามารบัประทาน	แต่สามารถน�ามาเป็นอาหารเลีย้งสตัว์ได้	 

ส�าหรับการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร	 มีต�ารายาพื้นบ้านท่ีระบุว่า	 หัวบุกบางชนิด	 

มีสรรพคุณในการบ�ารุงรักษาระบบทางเดินอาหาร	 รักษาฝีหนองภายนอก	 

ละลายเสมหะ	ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น	เป็นต้น	หรือบางชนิดมีการน�ามา 

ใช ้ประโยชน์ด ้านอุตสาหกรรมในปริมาณมาก	 เพ่ือสกัดสารส�าคัญหรือเพื่อ 

การแปรรูป	 นอกจากนี้บุกหลายชนิดยังมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นไม้ประดับได้ด้วย

ในประเทศไทย	บกุหลายชนดิสามารถน�าหวั	 ก้านใบอ่อน	หรอืก้านช่อดอกอ่อน 

มาประกอบอาหารได้	 โดยต้องผ่านวิธีการที่ถูกต้อง	 เนื่องจาก	 ในเนื้อหัวบุกป่า 

จะมีผลึกของแคลเซียมออกซาเลท	(Calcium	oxalate)	เป็นจ�านวนมาก	ที่ท�าให้เกิด 

อาการคัน	ส่วนเหง้าและก้านใบถ้าปรุงไม่ดีแล้วรับประทานเข้าไปจะท�าให้ล้ินพอง 

และคันปากได้	 ซึ่งมีกรรมวิธีการก�าจัดพิษจากหัวบุก	 โดยให้น�าหัวบุกมาหั่นเป็น 

ชิ้นเล็กๆ	 ต�าพอแหลก	 คั้นเอาน�้าออกพักไว้	 น�ากากที่ได้ไปต้มน�้า	 แล้วคั้นเอาแต่น�้า	 

น�าไปผสมกับน�้าที่คั้นครั้งแรก	แล้วน�าไปต้มกับน�้าปูนใสเพื่อให ้พิษหมดไป	 

เมื่อเดือดก็พักไว้ให้เย็น	จะจับตัวกันเป็นก้อน	จึงสามารถใช้ก้อนดังกล่าวในการ 

ปรุงอาหาร	ส�าหรับก้านใบอ่อนและช่อดอกอ่อน	ให้ล้างน�้าสะอาดหลายๆ	ครั้ง	 

ท�าให้สุกและใช้รสเปรี้ยวจากพืช	เช่น	น�้ามะขามเปียก	ในการปรุง	เพื่อขจัดความคัน 

ที่เกิดจากผลึกแคลเซียมออกซาเลทได้
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ลักษณะของหัว บุกชนิดที่กิน

ล�าต้นและช่อดอก	 มักมีส่วนหัวใต้ดิน

ทีม่ลีกัษณะยาวคล้ายหวัแครอท	หรือ

เป็นทรงกระบอก	 หรือบางชนิดคล้าย

หัวมันแกว	 ลักษณะผิวหัวใต้ดินเรียบ	

เกลี้ยง	ไม่ขรุขระ

ข้อสังเกตเบ้ืองต้นส�ำหรับบุกชนิดท่ีกินได้

มีข้อสังเกตเบื้องต้นในการเลือกบุกว่าชนิดใดกินได้	 ซ่ึงได้จากการส่ังสม 

ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่น�าบุกมาบริโภค	ดังนี้

ลักษณะล�ำต ้นเหนือดิน  บุกชนิดที่ สามารถน�ามา 

รับประทานได้	 ทั้งส่วนของล�าต้น	 และช่อดอกหรือก้านช่อดอก	 

จะมีลักษณะผิวของล�าต้นเรียบเกล้ียง	 ไม่ขรุขระ	 ซึ่งชนิดที่ 

กินเฉพาะส่วนของก้านช่อดอก	 ดอกอ่อน	 และล�าต้นอ่อน	 

มักจะเป็นชนิดที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง	 ที่ สูงประมาณ	 

30–50	 เซนติเมตร	ส่วนชนิดที่น�าหัวใต้ดินมารับประทาน	 

มักจะมีขนาดล�าต้นใหญ่	อาจสูงได้ถึง	3	เมตร

เม็ดแปงในหัว	 เมื่อใช้มือขยี ้
เม็ดแป้งท่ีได้จากเน้ือในหัว	จะมี 
ลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ	 เหมือน
เม็ดทราย	 และมีเมือกคล้ายวุ ้น
ปะปนอยู่

สีเนื้อในหัว	 บุกชนิดท่ีกินได้	 ส่วนใหญ่ 

เนื้อจะเป็นสีขาวอมเหลือง	สีขาวอมชมพู	หรือ 

สีขาวอมม่วง	ชนิดที่กินไม ่ได ้	ส ่วนใหญ่เนื้อ 

จะเป็นสีขาวล้วน
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กำรใช้ประโยชน์จำกบุกในพื้นท่ีทองผำภูมิ

พื้นที่อ�าเภอทองผาภูมิ	มีการใช้ประโยชน์จากบุก	2	ลักษณะ	คือ	

 1. กำรใช้ประโยชน์จำกบุกเป็นอำหำร 

	 	 ชนิดบุกที่ใช้ประโยชน์	 ได้แก่	 บุกหัวยาว	 บุกไข่	 และบุกด่าง	 บุกทั้ง	 

3	 ชนิดนี้	 สามารถน�าส่วนของก้านใบและก้านช่อดอกอ่อน	 มาประกอบอาหาร 

พืน้บ้านได้	 เช่น	 แกงคัว่บกุไข่	 แกงส้มบกุ	 แกงบกุใส่ปลาย่าง	 โดยต้องน�าก้านใบอ่อน	 

หรือช่อดอกอ่อนของบุกมาท�าให้สุกก่อน	 อาจท�าโดยการน�ามาย่างไฟให้สุก	 

แล้วลอกเอาผิวออก	 จะได้เนื้อบุกท่ีมีลักษณะคล้ายกับมะเขือเผา	 หรือการน�ามา 

ล้างน�้าสะอาดหลายๆ	ครั้ง	แล้วต ้มในน�้าเดือด	รินน�้าท้ิงประมาณสองครั้ง	 

แล้วจึงน�าเนื้อบุกนั้นไปประกอบอาหาร

สูตรแกงคั่วบุกไข่

วิธีการท�า	เริ่มจากย่างหรือเผาต้นบุกไข่ให้สุก	เพื่อให้น�้าคันจากบุกไข่ 

ออกจนหมด	จากนั้นน�ามาลอกผิวด้านนอกที่ไหม้ออก	แช่ในน�้าสะอาดพักทิ้งไว	้ 

โขลกเคร่ืองแกงเข้าด้วยกัน	ได้แก่	ข่า	ตะไคร้	พรกิกะเหรีย่ง	เกลอืป่น	หอม	กระเทียม	 

เมล็ดเทียนตาตั๊กแตน	น�าเครื่องแกงผัดกับกะทิสดให้เข้ากัน	จากน้ันน�าหมูย่าง	 

ที่หั่นเป็นชิ้นลงไปผัดให้เข้ากัน	 เติมน�้ากะทิและคนให้เข้ากัน	 ต้ังไฟไว้จนเดือด	 

น�าเนื้อบุกไข่ย่างที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ	ใส่ลงไป	พร้อมกับหมากอ่อนตากแห้ง	เพ่ือลด 

ความคันจากเน้ือบกุ	ต้มให้เดอืดอกีรอบ	ปรงุรสแกงคัว่ด้วยน�า้มะขามเปียก	น�า้ตาลป๊ีบ	 

เกลือป่น	พริกจินดา	ใบโหระพา	และใบมะกรูด
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 2. กำรใช้ประโยชน์เชิงอุตสำหกรรม 

	 	 บุกที่ใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมนี้	คือ	บุกไข่	 เนื่องจากมีการ 

กระจายพันธุ์ในพื้นที่จ�านวนมาก	 และเป็นบุกชนิดท่ีให้ปริมาณสารกลูโคแมนแนน 

ทีค่่อนข้างสงู	 ประกอบกบัมกีลุ่มเกษตรกรทีร่่วมกนัส่งเสรมิการผลติบกุเพือ่การแปรรปู

  2.1 กำรผลิตผงบุกเพื่อกำรสกัดสำรกลูโคแมนแนน

	 	 	 	 เนื้อบุกไข่มีสารท่ีเรียกว่า	 

“กลู โคแมนแนน”	ประมาณร ้อยละ	10	 

โดยน�้าหนักของหัวบุกสด	 สารสกัดที่ ได ้ 

มลัีกษณะเป็นผงคล้ายเมด็ทราย	สนี�า้ตาลอ่อน 

เมือ่ละลายน�า้จะได้วุน้เหลวทีอ่ณุหภมูห้ิองปกต ิ

เป็นสารอาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้	 

จึงไม่ให้พลังงาน	 ไม่ดูดซึมไปเก็บสะสมไว้ในร่างกาย	 ใยอาหารจากกลูโคแมนแนน 

จะช่วยในการดูดซึมไขมันและโคเลสเตอรอลน้อยลง	 ท�าให้การเกาะผนังด้านใน 

ของเส้นเลือดจะลดน้อยลง	 ลดระดับน�้าตาลในเลือด	 ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน	 

กลูโคแมนแนนจะเข้าไปดดูซมึซับโมเลกุลของน�า้ตาลกลูโคส	 ให้เป็นห่วงโซ่ขนาดใหญ่ 

จนย่อยในล�าไส้ไม่ได้และจะถูกขับออกไป	 ลดการเกิดมะเร็งล�าไส้	 ช่วยยับยั้งและ 

ป้องกันแบคทีเรียและไวรัสท่ีก่อให้เกิดสารพิษในล�าไส้ใหญ่	 จึงลดอัตราเสี่ยงต่อ 

การเกิดโรคมะเร็งล�าไส้ลงได้มาก

  2.2 กำรแปรรูปบุกเป็นผลิตภัณฑ์อำหำร

	 	 	 	 จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม	ท�าให้อัตราผู้ท่ีมี 

ปัญหาด้านสุขภาพจากโรคอ้วน	 และเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น	 สาเหตุหลักเกิดจากการ 

รับประทานอาหารกลุ่มไขมัน	 และคาร์โบไฮเดรตจ�าพวกแป้งและน�้าตาลมากเกินไป	 

ท�าให้ได้รับพลังงานมากเกินจนร่างกายไม่สามารถเผาผลาญได้หมด	 ท�าให้เกิด 

การสะสมเป็นไขมันในร่างกาย	 กลายเป็นโรคอ้วนและเป็นเหตุของโรคอื่นๆ	 

ตามมาในที่สุด	จึงมีการศึกษาเพื่อหาวัตถุดิบอ่ืนๆ	ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับแป้ง	 

เช่น	กล้วย	เผือก	มันต่างๆ	สาคู	และรวมถึงบุก



เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพของพืชสกุลบุกในพื้นที่ทองผาภูมิ 17

	 	 	 	 ในเนื้อบุก	 มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีส่วนประกอบ 

ของกลูโคแมนแนนเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซคคาไรท์	 มีคุณสมบัติ	 คือ	 

เป็นใยอาหารมีน�้าหนักโมเลกุลสูง	 มีความสามารถในการดูดซับน�้าได้ดีมาก	 

ละลายน�้าได้ดี	 ไม่ให้พลังงาน	 มีปริมาณไขมันและโปรตีนต�่า	 และเป็นเส้นใยอาหาร 

จากพืชที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายให้เป็นพลังงานส่วนเกินได้	 จึงมีการน�า 

บุกมาใช ้เป ็นอาหารเพื่อสุขภาพ	 นิยมรับประทานบุกเพื่อช ่วยควบคุมหรือ 

ลดน�้าหนัก	 ช่วยลดโคเลสเตอรอลและระดับน�้าตาลในเลือดส�าหรับผู้ป่วยที่เป็น 

โรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง	 ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ	 แก้ปัญหา 

ท้องผูกเรื้อรัง	และช่วยป้องกันโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่ได้

	 	 	 	 ดังนั้น	จึงมีการประยุกต์ใช้แป้งจากบุกในส่วนประกอบของอาหาร	 

โดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งเป็นหลัก	 เช่น	 เส้นก๋วยเตี๋ยว	 ขนมจีน	 

พาสต้า	 แต่จากการพัฒนาเส้นบุกนี้พบปัญหาว่า	 การใช้เฉพาะบุกร่วมกับด่าง	 

และน�าไปอบแห้ง	 แป้งจะไม่สามารถคืนตัวและเส้นบุกที่ได้ต้องแช่ในสารละลายด่าง 

ตลอดเวลา	ท�าให้ไม่สะดวกต่อการรับประทาน

	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	มีวิธีการง่ายๆ	ที่สามารถพัฒนาให้เส้นบุกมีความ 

สะดวกในการบริโภคมากขึ้น	 โดยการใช้แป้งสาลีผสมกับบุกกลูโคแมนแนน	 

เนื่องจาก	 แป้งสาลีเป็นแป้งที่มีสมบัติเฉพาะต่างจากแป้งชนิดอื่น	 ประกอบด้วย 

โปรตีนกลูเตนิน	 และไกลอะดินในสัดส่วนเท่าๆ	 กัน	 ท�าให้เกิดความเหนียว 

และยืดหยุ่น	และยังคงรูปอยู่ได้เมื่ออบแห้งเสร็จ
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ขั้นตอนอย่ำงง่ำย ในกำรผลิตแปงจำกบุกไข่

น�าผงบุกไข่	 แป้งสาลี	 เกลือ	 ผสมให้เข้ากัน	 แล้วน�ามาร่อนผ่านตะแกรงลงใน 

เครื่องนวดแป้ง	ค่อยๆ	 เติมน�้าสะอาดลงไปในเครื่องและปั่นให้เข้ากัน	 เมื่อส่วนผสม 

ทั้งหมดเข้ากันแล้ว	 น�าออกมาใส่ภาชนะและคลุมด้วยผ้าขาวบางที่ชุบน�้าหมาดๆ	 

น�าก้อนแป้งมานวดให้เป็นเน้ือเดียวกัน	 รีดแป้งให้เป็นแผ่น	 ความหนาประมาณ	 

2–4	 มิลลิเมตร	 สามารถตัดเป็นเส้น	 หรือเป็นแผ่น	 เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

อาหารแบบต่างๆ	ได้

ปัจจุบันมีกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟ 

และบุก	 หมู่บ้านพุเย	 ต�าบลชะแล	 อ�าเภอ 

ทองผาภูมิ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ที่เป็นผู้ริเริ่ม	 

คิดค้น	 และสามารถแปรรูปบุกไข่ให้เกิด 

เป ็นผลิตภัณฑ์ต ่างๆ	 ท่ีสามารถบริโภค 

ได้ง่าย	 ประกอบเป็นอาหารได้หลากหลาย 

ประเภท	 โดยกรรมวิธี เฉพาะที่ เกิดจาก 

การต่อยอดภูมิป ัญญาพื้นบ้านในการใช ้ 

ประโยชน์จากบุกไข่	 ท�าให้ได้แป้งจากบุก 

โดยปราศจากสารท่ีก่อให้เกดิอาการระคายเคอืง	 

และมีคุณค่าทางอาหารสูง

กำรผลิตบุกในเชิงอุตสำหกรรม

ในปัจจบุนัมกีารน�าบุกไข่มาใช้ประโยชน์ 

ในด้านต่างๆ	 เพิม่มากขึน้	แต่การผลติหวับกุไข่ 

มีปริมาณไม ่ เพียงพอต ่อความต ้องการ 

ของตลาด	 ส่วนใหญ่น�ามาจากป่าท�าให้ปรมิาณ 

บุกไข่ในป่าลดลงอย่างมาก	 การส่งเสริม 

การปลูกบุกไข ่ให ้ เป ็นพืชทดแทนพืชอื่น	 

จึงเป็นทางเลือกที่ดีมาก	 และจะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อความ 

ต้องการของผู้บริโภค	และทดแทนการน�าบุกไข่ออกมาจากป่าได้
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กำรคัดเลือกแหล่งปลูก

 v สภำพพื้นที่ พื้นที่ดอน	สูง	100–800	เมตร	จากระดับทะเลปานกลาง	 

เป็นพื้นที่น�้าไม่ท่วมขัง	มีปริมาณน�้าฝนสม�่าเสมอ	และไม่อยู่ในเขตที่มีลมพัดแรง

 v สภำพภูมิอำกำศ อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน	 35	 องศาเซลเซียส	 ต�่าสุด 

ไม่เกิน	20	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศประมาณ	90	เปอร์เซ็นต์

 v ลกัษณะดนิ ดนิร่วนเหนียวถึงร่วนปนทราย	ระบายน�า้ด	ีความอดุมสมบูรณ์ 

ปานกลาง	หน้าดินค่อนข้างลึก

 v แหล่งน�้ำ	ควรมีแหล่งน�้าไว้ใช้ในระยะเริ่มปลูก

กำรคัดเลือกหัวพันธุ์

 v หัวพันธุ์จากหัวใต้ดิน	ขนาด	100–400	กรัม	จะให้ผลผลิตหัวใต้ดิน	

3,000–6,000	กิโลกรัมต่อไร่	และหัวบนใบ	100–360	กิโลกรัมต่อไร่

 v หัวพันธุ์ที่ได้จากหัวบนใบ	ขนาด	2.5–20	กรัม	จะให้ผลผลิตหัวใต้ดิน	

1,000–3,500	กิโลกรัมต่อไร่	และหัวบนใบ	80–200	กิโลกรัมต่อไร่

 v ควรเลือกซ้ือหัวพันธุ์	 จากแหล่งปลูกหรือโรงงานท่ีน่าเชื่อถือ	 ซ่ึงเปิด 

จ�าหน่ายประมาณเดือนกันยายน	ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน

วิธีกำรเก็บรักษำหัวพันธุ์

v หัวพันธุ์ท่ีซื้อมา	 มักกองรวมกันไว้	 และเกิดบาดแผลจาก 

การขนส่ง	ท�าให้เชื้อแบคทีเรีย	และเชื้อราจะเข้าท�าลายได้

v ควรวางในท่ีร่มและมีอากาศถ่ายเทสะดวก	 หรือตากไว้ 

ให้ผิวแห้งสนิท

v พ่นด้วยสารป้องกันเชื้อรา	เช่น	เทอราคลอร์	ผสมกับ 

สารป้องกนัแบคทเีรยี	 เช่น	แคงเคอร์เอกซ์	หรอืโปรโมเตอร์	ผึง่ในทีร่่ม	 

แบ่งเป็นชั้นๆ	หรือวางบนพื้นดิน	แล้วใช้ทรายกลบเรียงกัน	
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กำรปลูก

กำรปลูกเป็นพืชแซมในระบบปลูกพืชอื่น	 เหมาะกับ 

ผู ้อยู ่อาศัยในแหล่งกระจายพันธุ ์ตามธรรมชาติ	 ที่มีดิน 

อุดมสมบูรณ์	 ลักษณะปลูกแซมในสวนเก่า	 ที่ดินที่มีต้นไม้ใหญ่ 

เหลืออยู่เป็นร่มเงาในช่วงกลางวันที่แสงแดดจัด	 หรือสวนป่า	 

มีระยะห่างพอแสงแดดร�าไรในช่วงฤดูฝน	 ไม่เหมาะที่จะน�า 

ไปเป็นพืชแซมในระบบเพาะปลูกไม้ยืนต้นท่ีมีทรงพุ่มทึบและ

ระบบรากตื้น	 เช่น	 ยางพารา	 ล�าไย	 ลิ้นจี่	 สามารถเก็บผลผลิตเฉพาะหัวขนาดใหญ่ 

ประมาณ	500	กรัมขึ้นไป	 ใช้หัวบนใบปลูกทดแทนหรือปลูกเสริม	 แต่เป็นวิธีท่ีให้ 

ผลผลิตไม่แน่นอน

กำรปลูกเชิง เ ด่ียว 	 เป ็นวิ ธีปลูกในพื้นที ่

ขนาดใหญ่	 และใช้ตาข่ายพรางแสง	 ที่ให้ผลผลิตสูง	 

คุณภาพดี	 ต้องมีการวางแผนเพาะปลูกเป็นระบบ 

ต่อเนือ่ง	 ขยายพืน้ทีไ่ด้ตามความต้องการ	 เกษตรกร	 

สามารถผลติหัวพนัธุไ์ด้เอง	 โดยไม่ต้องซ้ือหวัพนัธุใ์หม่	 

สามารถเก็บหัวพันธุ์จากหัวที่เกิดบนใบน�ามาใช้เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปได้

ขั้นตอนในกำรปลูก

 v เตรียมดินโดยไถตากดินไว้อย่างน้อย	15	วันก่อนปลูก	จึงไถพรวน 

และยกร่อง	ขนาดของร่องกว้าง	60	 เซนติเมตร	สูง	25–30	 เซนติเมตร	 ระยะห่าง 

ระหว่างร่อง	40	เซนติเมตร

 v ก่อนปลูก	ควรคัดแยกขนาดหัวพันธุ์	100,	200,	300	และ	400	กรัม	 

แยกปลูกเป็นแปลง	ระยะปลูกระหว่างแถวและหลุม	(หัว)	30x30	เซนติเมตร	 

ปลูกลึกจากผิวดินประมาณ	1	เท่าของขนาดหัวพันธุ์

 v หากปลูกโดยใช้หัวบนใบ	 ให้คัดแยกขนาดหัวบนใบเป็น	 2.5,	 5,	 10	 

และ	20	กรัม	และใหญ่กว่า	20	กรัม	แยกปลูกเป็นแปลงเช่นเดียวกัน	ระยะห่าง 

ระหว่างแถวและหลุม	30x20	เซนติเมตร	ฝังลึก	3–5	เซนติเมตร	จากผิวดิน	
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 v กางตาข่ายพรางแสง	 50	 เปอร์เซน็ต์	 และกางให้เตม็พืน้ทีห่รอืเว้นระยะ

ห่างของตาข่ายได้ประมาณ	50	 เซนตเิมตร	 โดยมคีวามสงูจากพืน้ประมาณ	2	 เมตร

กำรดูแลรักษำ

กำรให้ปุ๋ย

ส�าหรับการปลูกด้วยหัวพันธุ์ทั่วไป	 ใส่ปุยคอก	 1,500–3,000	 กิโลกรัมต่อไร่	 

เป็นปุยรองพื้นบนร่อง	ก่อนปลูก	หรือให้ปุยเคมีสูตร	15–15–15	อัตรา	30	กิโลกรัม 

ต่อไร่	จ�านวน	2	ครั้ง	คือ	เมื่อบุกไข่มีอายุ	1.5	เดือน	และ	3.5	เดือนหลังปลูก	 

(ประมาณเดอืนเมษายน–พฤษภาคม)	 หากปลกูด้วยหวับนใบ	 สามารถให้ปุยเคมเีพ่ิม 

ได้เมื่อบุกไข่มีอายุ	5	เดือน	เนื่องจากใช้ระยะเวลาการเจริญเติมโตมากกว่าหัวพันธุ	์

กำรก�ำจัดวัชพืช

ก�าจัดวัชพืชด้วยการถอนด้วยมือ	 หรือใช้จอบถากได้ในช่วงก่อนบุกงอก 

เป็นต้นเท่านั้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกด้วยหัวบนใบ	 ควรท�าแปลงปลูกให้ 

สะอาดอยู่เสมอ	 หรือก�าจัดวัชพืชอย่างน้อยเดือนละคร้ัง	 สามารถน�าเศษซากวัชพืช 

มาคลุมร่องปลูกได้

โรค แมลงศัตรูพืช และกำรปองกันก�ำจัด

โรคที่ส�ำคัญ

โรคหัวเน่ำจำกเชื้อแบคทีเรีย หรือโรคเน่ำเละ (Soft rot)  

เ ช้ือสำเหตุ Pectobacter ium carotovorum	subsp. 

carotovorum	(Jones	1901)	Gardan	et	al.	2003	อำกำรทีพ่บ  

เมื่อมีบาดแผลที่หัวพันธุ ์	 จะมีวุ ้นไหลเยิ้ม	 สีคล�้าหรือขาวขุ ่น	 

มีกลิ่นเหม็น	 และเน่าลุกลามท้ังหัว	 หากพบในระยะต้นบุก	 

มีอาการเน่าเละตั้งแต่โคนต้นหรือปลายใบเข้ามาจนล�าต้นเหี่ยว 

และตายลง	 กำรปองกันก�ำจัด	 เชื้อแบคทีเรียนี้สามารถอยู่ข้ามฤดูได้ท้ังในดินและ 

เศษซากพืช	จึงควรหมั่นดูแลรักษาแปลงให้สะอาด
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โรคโคนเน่ำจำกเชือ้รำ เชือ้สำเหต	ุเชือ้ราในกลุม่ไฟทอฟเธอร่า	(Phytophthora)	 

อำกำรที่พบ	ใบเหลืองซีด	เหี่ยว	การเจริญเติบโตชะงัก	และต้นล้มพับลงเน่ืองจาก 

โคนล�าต้นเน่า	 กำรปองกันก�ำจัด	 ชุบหัวพันธุ ์ด้วยสารโพรพิเนบ	 รองก้นหลุม 

ด้วยปูนขาวและปรับสภาพดินก่อนปลูกด้วยปูนขาว

ข้อแนะน�ำในกำรปองกันก�ำจัด

 v คัดเลือกหัวพันธุ์ดี	ไม่เป็นโรค	หรือเป็นแผล	

 v คัดเลือกสถานที่ปลูก	ที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรค

 v หมั่นตรวจสอบแปลง	 ถ้าพบต้นเป็นโรค	 ให้ขุดต้นและดินรอบโคนต้น	 

	 	 เผาท�าลาย	แล้วโรยปูนขาว

 v ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ใช่พืชอาศัยของเชื้อ	เช่น	พืชตระกูลถ่ัว	

 v ถ้าพบการระบาด	ควรเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นกว่าปกติ	

 v เก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดแผล	และห้ามใช้น�้ารดกองหัวบุกไข่

 v น�าหัวบุกไข่ท่ีใช้ท�าพันธุ์มาผึ่งในท่ีร่มให้ผิวแห้ง	 (สีน�้าตาล)	 ก่อนเข้า 

	 	 โรงเก็บที่สะอาด	และอากาศถ่ายเทสะดวก	

แมลงศัตรูบุกไข่

บุกไข่มีแมลงรบกวนค่อนข้างน้อย	ที่พบได้	คือ	หนอนผีเสื้อเจาะหัวกระโหลก	 

เป็นหนอนกัดกินใบที่เกิดจากผีเสื้อกลางคืน	 เป็นหนอนตัวใหญ่	 สีเขียว	 พบเห็นง่าย	 

สามารถจับท�าลายได้	 ส�าหรับแมลงอื่นๆ	 ท่ีพบได้ในโรงเรือนเก็บรักษาหัวพันธุ์	 

คือ	เพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยดูดกินน�้าเลี้ยง	หัวบุกจะฝ่อ	มักพบในช่วงอากาศร้อน

เพลี้ยแปง	 (วงศ์	 PSEUDOCOCCIDAE	

อันดับ	 Homoptera)	 และ	 เพลี้ยหอย	 (วงศ	์ 

COCCIDAE	 อันดับ	 Homoptera)	 อำกำรที่พบ 

หัวบุกจะฝ่อชะงักการเจริญเติบโต	 กำรปองกัน 

ก�ำจัด	 ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก�าจัดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยแป้ง
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หนอนผีเสื้อเจำะหัวกระโหลก อำกำรท่ีพบ  

ใบและล�าต้นถูกกัดท�าลาย	 กำรปองกันก�ำจัด  

โดยทัว่ไปพบไม่มากนัก	สามารถใช้มือจับท�าลายได้

เพลี้ยหอย	เช่น	มาลาไทออล	หรือ	ใช้สูตรสมุนไพร	 

คือ	 พริกป่น	 พริกไทยป่น	 กระเทียม	 น�้าส้มสายช	ู 

ผสมน�้า	 และใช้น�้ายาล้างจานเป็นสารจับใบ	 ฉีดพ่น 

เมื่อพบตัวแมลง

ปฏิทินกำรปลูกและกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต

หลังจากปลูกบุกไข่	 จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของบุกไข่ได้ประมาณ	 

ปีที่	 3–5	 (ส่วนหัวใต้ดิน)	 ซึ่งจะให้ผลผลิตที่มีน�้าหนัก	500–800	กรัมต่อหัว	 

ขึ้นไป	 เป็นขนาดที่ตลาดต้องการ	 ซึ่งในแต่ละปีสามารถเก็บเก่ียวหัวบนใบส�าหรับ 

ปลูกต่อในปีถัดไป	หรือเพื่อน�ามาจ�าหน่ายได้

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

ปลูก

ให้ปุยครั้งที่	1

ให้ปุยครั้งที่	2

เก็บเกี่ยวผลผลิต	 

(หัวบนใบ)

เก็บเกี่ยวผลผลิต	 

(หัวใต้ดิน)

เพลี้ยหอย
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วิธีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต

ระยะเก็บเก่ียวที่เหมาะสม	 คือ	 เมื่อต้นบุกไข่แก่และแห้งตายแล้วทั้งแปลง	 

หรือมากกว่า	 90	 เปอร์เซ็นต์	 หรือสังเกตเห็นว่าใบต้นบุกเร่ิมเหลืองและเหี่ยว

โดยปกติแล้วประมาณเดือนกันยายน–พฤศจิกายน	 เป็นช่วงระยะเวลาที่โรงงาน 

เปิดรับซื้อผลผลิต	

การเก็บเกี่ยว	 เร่ิมจากการเก็บหัวบนใบที่ร่วงหล่นอยู่ในแปลงให้หมดก่อน	 

แล้วจึงขุดเก็บหัวใต้ดิน	 ต้องท�าอย่างระมัดระวัง	 เพราะหัวบุกที่ได้จะมีขนาด 

แตกต่างกัน	 ท�าความสะอาดไม่ให้ดินติดอยู่	 โดยการปล่อยไว้ให้ดินที่ติดอยู่แห้ง	 

แล้วเคาะออก	(ห้ามล้างด้วยน�้าเนื่องจากจะท�าให้หัวบุกไข่เกิดเชื้อรา)	จากนั้น	 

รีบน�าส่งโรงงาน	หรือผู้รับซื้อทันที	(ควรติดต่อ	ไว้ก่อนล่วงหน้าประมาณ	3	วัน)

คุณภำพของผลผลิตบุกไข่

 v โรงงานรับซือ้บกุ	ต้องการผลผลิตหวับกุไข่ท่ีมนี�า้หนักมากกว่า	500	กรมั

 v ขนาดที่ได้จากการปลูกด้วยหัวบนใบอย่างต่อเน่ืองมาเป็นฤดูกาลท่ี	 3	 

เป็นต้นไป	จะให้ผลผลติทีมี่มาตรฐานด้านคณุภาพสูง	ตรงกับความต้องการของตลาด 

ทั้งในและต่างประเทศ

 v หัวบุกไข่ที่มีน�้าหนักประมาณ	 400	 กรัม	 สามารถส่งขายโรงงานได้	 

แต่ได้ราคาต�่า	 เนื่องจากหัวบุกยังมีขนาดเล็ก	 จึงควรปลูกเลี้ยงต่ออีก	 1	 ฤดูกาล	 

เพื่อให้หัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัว	จะจ�าหน่ายได้ราคาสูง

 v หัวบุกบนใบ	 สามารถเก็บจ�าหน่ายโรงงานบุกได้	 เพื่อใช้เป็นหัวพันธุ์	 

จะเร่ิมเก็บผลผลิตหัวบนใบได้ในปีที่	2	หลังปลูก
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ต้นทุนและผลตอบแทนในกำรผลิตบุกไข่เพื่ออุตสำหกรรม

การคิดต้นทุนและผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของการผลิตบุกไข่ในเชิงอุตสาหกรรม	 

เมื่อเทียบเคียงผลก�าไรสุทธิจากการปลูกบุกไข่	 โดยเริ่มจากการใช้หัวพันธุ์บุกใต้ดิน 

น�้าหนักเฉลี่ย	200	กรัม/หัว/หลุมปลูกระยะปลูก	1×1	เมตร	และน�าข้อมูล 

มาเทียบเคียงเป็นเนื้อที่	1	ไร่	(จ�านวน	1,600	หัว/หลุมปลูก)

ตำรำงเทียบเคียงต้นทุนและผลตอบแทนในกำรผลิตบุกไข่เพื่ออุตสำหกรรม

อำยุปลูก ต้นทุน

ผลผลิต

หัวบุกใต้ดิน 

ต่อหัว 

(กิโลกรัม)

ผลผลิต

หัวบุกใต้ดิน

ต่อไร่  

(กิโลกรัม)

รำคำ 

จ�ำหน่ำย

หวับกุใต้ดนิ 

ต่อไร่ (บำท)

ผลก�ำไร 

สุทธิ 

(บำท)

6	เดือน	 

(พ.ค.–ต.ค)

ค่าหัวพันธุ์บุกไข่กิโลกรัมละ	10	บาท	

(ราคาในฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต)	 

จ�านวน	320	กิโลกรัมเป็นเงิน	

3,200	บาท	(น�า้หนกั	200	กรมั/หวั)

0.5 800 8,000 4,800

1	ปี	6	เดือน ใช้แรงงานในครัวเรือนดูแล	 

บ�ารุงรักษาเก็บเกี่ยวผลผลิต	

1 1,600 16,000 12,800

2	ปี	6	เดือน ใช้แรงงานในครัวเรือนดูแล	 

บ�ารุงรักษาเก็บเกี่ยวผลผลิต

>3 >4,800 >48,000 >44,800
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