
บุกเนื้อทราย 
 

  
 

  บุกเนื้อทรายเป็นพืชหัวประเภทล้มลุก หัวใต้ดินเป็นล าต้นจริง มีลักษณะกลมแป้น ล าต้นเหนือดิน
เป็นล าต้นเทียม สูงประมาณ 1 เมตร ลักษณะอวบน้ าผิวเรียบ ใบเกิดบริเวณปลายสุดของต้น มีหัวบนใบเกิดขึ้นตรง
แยกก้านใบที่ปลายสุดของล าต้น ตรงจุดแยกระหว่างใบย่อย และตรงจุดแยกเส้นใบขนาดใหญ่ของริ้วใบย่อย  
บุกเนื้อทรายพบอยู่ในเขตป่าโปร่งธรรมชาติซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 300-800 เมตร หัวบุกเนื้อทรายมี
สารที่มีโครงสร้างประกอบด้วยน้ าตาลกลูโคสและแมนโนส คือ กลูโคแมนแนน (glucomannan) เป็นเส้นใยอาหาร
ธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นวุ้นที่ไม่เพ่ิมพลังงาน และไม่ถูกย่อยโดยน้ าย่อยในกระเพาะอาหาร โดยจะเป็นเมือกลื่น
แทรกตัวอยู่โดยรอบ ขัดขวางการดูดซึมน้ าตาล คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ที่จะเข้าสู่กระแสโลหิต  
และเมือกลื่นจะสลายตัวเป็นน้ าช่วยระบายของเสียและสารพิษตกค้างในระบบย่อยอาหารออกจากร่างกายได้ดีขึ้น  
 
สภาพพื้นที่ปลูก 
 -  สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม ต้องการความชื้นสูง ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 90 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 
20 – 35 องศาเซลเซียส มีฝนตกประมาณ 1,200 – 2,200 มิลลิลิตรต่อปี ไม่มีฝนทิ้งช่วงหรือมีระยะสั้นๆ  
 -  ลักษณะดิน ควรเป็นดินร่วนเหนียวถึงร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการระบายน้ าดี  
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.5 – 7  
 -  ความเข้มของแสง ต้องการร่มเงา มีการบังแดดสูงสุดไม่เกิน70 เปอร์เซนต์ มีแสงแดดประมาณ  
5-6 ชั่วโมงต่อวัน 
 -  พ้ืนที่ควรเป็นที่ดอน ไม่อยู่ในเขตที่มีลมพัดแรง เพราะต้นหักล้มได้ง่าย 
 
พันธุ์ 
 1. พันธุ์บุกท่ีใช้ในอุตสาหกรรม  
     พันธุ์เนื้อทราย เป็นพันธุ์ที่มีสารกลูโคแมนแนนในหัวบุกปริมาณสูง 
 2. การเตรียมพันธุ์   
     - หัวใต้ดิน ใช้หวัขนาด 125 กรัมหรือใหญ่กว่า หากหัวขนาดใหญ่มาก ให้ผ่าออกเป็นส่วนๆ ขนาด 125 
กรัม ส าหรับเตรียมเป็นพันธุ์ปลูกในแปลงผลิต 
     - หัวบนใบหรือไข่บุก ใช้ขนาด 2.5 – 20 กรัม เป็นพันธุ์ปลูกในแปลงหัวพันธุ์ 
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 3. การเก็บรักษาหัวพันธุ์ 
     - หัวใต้ดิน น ามาเกลี่ยวางในที่มีหลังคากันฝนได้ อากาศถ่ายเทสะดวก ให้ผิวแห้งสนิท น าไปเก็บบนชั้น 
โดยอาจวางหัวซ้อนกันได้ 2 – 3 ชั้น หรือวางบนพ้ืนดิน ใช้ทรายกลบเรียงกันเป็นชั้นๆ  
     - หัวบนใบ น ามาเกลี่ยในตะแกรง วางไว้ในที่ร่มให้ผิวแห้ง (สีน้ าตาล) น าไปเก็บในโรงเก็บที่สะอาด 
อากาศถ่ายเทสะดวก   
 

การปลูก 
 1. การเตรียมดิน  
    1.1 ไถดะ ไถพรวนดินร่วมกับการใส่ปุ๋ยคอก และตากดินไว้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ก่อนปลูก 
    1.2 เก็บเศษวัสดุและก าจัดวัชพืชออกจากแปลง 
    1.3 ยกร่อง กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 25 - 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างร่อง 40 - 50 เซนติเมตร 
 2. วิธีการปลูก ต้องแยกพ้ืนที่ปลูกออกเป็น 2 แปลง คือ 
    2.1 แปลงผลิต ส าหรับการปลูกด้วยหัวใต้ดิน ขนาดตั้งแต่ 50 กรัมข้ึนไป เพ่ือเก็บผลผลิตส่งจ าหน่าย 
          - หัวพันธุ์ขนาดกลาง 200 – 400 กรัมต่อหัว หรือชิ้นพันธุ์ขนาด 200 - 250 กรัมต่อชิ้น ใช้ระยะ
ปลูก 30 x 30 เซนติเมตร อัตราการใช้หัวพันธุ์ 9,400 หัวต่อไร่ โดยปลูก 2 แถวต่อร่อง 
          - ฝังหัวพันธุ์ลงดินโดยหันหน่อกลางขึ้นด้านบน ชิ้นพันธุ์ฝังโดยหันด้านที่ผ่าลงก้นหลุม ให้ส่วนหัว 
อยู่ลึกจากผิวดิน 5 เซนติเมตร โดยหน่อจะฝังดินหรือโผล่พ้นดินขึ้นมาก็ได้ 
          - ให้น้ าหลังปลูกครั้งแรกให้ชุ่ม แต่ไม่ขังแฉะ ระวังอย่าให้หัวเน่าเสียหาย 
    2.2 แปลงหัวพันธุ์ ส าหรับการปลูกด้วยหัวบนใบ 
          - หัวที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 กรัม ต้องท าแปลงหว่านให้งอกเสียก่อน จึงน าไปปลูกในแปลงพันธุ์ต่อไป 

         - หัวที่มีขนาด 2.5 - 20 กรัม ปลูกลงแปลงหัวพันธุ์ได้โดยขุดหลุมให้ลึกจากผิวดิน 3 เซนติเมตร 
วางให้ส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งขึ้นแล้วกลบดิน 
          - ใช้ระยะปลูก 30 x 20 เซนติเมตร อัตราการใช้หัวพันธุ์ 14,400 หัวต่อไร่ 
          - คลุมร่องด้วยฟาง เพื่อรักษาความชุ่มชื้น  
    3. ชว่งฤดูกาลปลูก ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม แต่ไม่ควรเกินกลางเดือนมิถุนายน 
 
การดูแลรักษา 
 1. การให้น้ า  

   - การปลูกด้วยหัวใต้ดิน หากฝนทิ้งช่วง ให้น้ า 5 - 7 วันต่อครั้ง  
   - การปลูกด้วยหัวบนใบ ให้น้ าหลังปลูกทุก 3 – 5 วัน ในช่วงแล้ง  

 2. การใส่ปุ๋ย หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1.5 – 3 ตันต่อไร่ ก่อนปลูก     
 3. การก าจัดวัชพืช  
    - แปลงหัวพันธุ์ ควรท าการก าจัดวัชพืชอย่างน้อย 3 ครั้ง 
    - แปลงผลิต ควรท าการก าจัดวัชพืชอย่างน้อย 2 ครั้ง 
    - ก าจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง โดยใช้มือถอนบนร่อง และใช้จอบดายหญ้าระหว่างร่อง 
    - ท าการกลบโคนต้น ในช่วงก่อนการใส่ปุ๋ยครั้งแรกเท่านั้น 
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 4. การพรางแสง โดยตั้งโครงตาข่ายสูงจากพ้ืนดิน 1.5 – 2 เมตร ใช้ตาข่ายพรางแสง 50% กางคลุมให้ทั่ว
แปลง ส าหรับแปลงหัวพันธุ์ และสามารถเว้นระยะตาข่าย (กว้าง 2 เมตร) ได้ 50 เซนติเมตร ส าหรับแปลงผลิต 
หรือใช้ไม้ยืนต้นพรางแสง โดยเลือกไม้ที่มีใบเล็ก ผลัดใบในฤดูแล้ง และมีใบโปร่งในฤดูฝน มีอายุใบ 4 – 5 เดือน 
เช่น ประดู่อ่อน 
 5. โรคและแมลงที่ส าคัญ คือ 
     - โรคเน่า ที่เกิดจากเชื้อ Erwinia carotovora  จะเข้าท าลายต้นบุกทางหัวใต้ดินและเส้นใบที่หักหรือ
เป็นแผล ท าให้หัวเน่าและมีกลิ่นเหม็น แล้วลุกลามไปยังส่วนของต้น ท าให้ต้นหักพับลงมา 
     การป้องกันก าจัด 
     1. ใช้หวัพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรค 
     2. เลือกสถานที่ปลูก ที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคกับพืชอ่ืนมาก่อน 
     3. หมั่นตรวจสอบแปลงปลูก หากพบโรค ให้ขุดต้นและดินรอบๆ ต้น รัศมี 10 นิ้ว ไปทิ้งหรือฝังท าลาย 
แล้วโรยปูนขาวในบริเวณท่ีขุด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ 
     4. ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ใช่พืชอาศัยของเชื้อ เช่น ถั่ว 
     5. เก็บเก่ียวอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ช้ าหรือเกิดแผล และห้ามใช้น้ ารดกองหัวบุก 
     - หนอนแก้ว (Theretra sp.) ท าลายต้นบุกโดยกัดกินใบ ท าการก าจัดโดยจับไปท าลาย 
 
การเก็บเกี่ยว 

1. การเก็บเกี่ยวหัวบนใบ   
   - เริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน  
   - เก็บหัวที่ร่วงหล่นจากต้นที่แห้งหมดสภาพแล้วเท่านั้น ต้นที่ใบยังสดอยู่จะยังไม่เก็บ 

 2. การเก็บเกี่ยวหัวใต้ดิน   
    - เก็บเก่ียวหัวใต้ดินที่มีอายุ 2- 3 ป ี เมื่อต้นบุกตายไปแล้วมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ประมาณเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 
    - ขุดทุกระยะของหลุมปลูกด้วยความระมัดระวัง เพราะมีหัวขนาดแตกต่างกัน 
 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
 1. การเก็บรักษา  

    - หัวบนใบ น าไปผึ่งแดด 1 – 2 วัน ใส่ถุงตาข่ายแขวนไว้ หรือใส่ตะแกรงวางเป็นชั้นๆ ในที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวก 
     - หัวใต้ดิน หากดินแห้งน าหัวบุกที่ขุดได้เก็บในโรงเรือนได้เลย แต่หากดินเปียกควรทิ้งไว้ในแปลงให้ดิน
ร่วงหลุดจากหัวบุกก่อน และห้ามล้างน้ าก่อนเก็บเพราะหัวบุกเน่าเสียได้ง่าย หัวบุกไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 3 วัน 
น้ าหนักจะลดลงอย่างรวดเร็ว 
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2. การแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว   
    - การท าบุกแห้ง น าหัวบุกมาล้าง ขัดเปลือกออกจนเหลือแต่หัวบุกสีขาวสะอาด หั่นให้เป็นแผ่นบางๆ 
ขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร หนา 2.5 มิลลิเมตร น าเข้าตู้อบ ใช้วิธีเป่าลมร้อนให้มีอุณหภูมิสูง
คงท่ี 120 – 130 องศาเซลเซียส ในระยะเริ่มอบ รมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือควันจากผงก ามะถัน เพ่ือยั้บยั้ง
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อรา ลดการเปลี่ยนสีหรือให้มีสีขาวขึ้น และยืดอายุเก็บรักษาได้นานขึ้น แต่ต้อง
ตกค้างในบุกแห้งได้ไม่เกิน 1000 ppm อบให้แห้งสม่ าเสมอ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ให้ได้บุกแห้งที่มีความชื้นไม่
เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ทิ้งไว้ให้เย็น น าไปบรรจุถุง หรือบดหยาบเพ่ือแยกผงวุ้นต่อไป โดยอัตราการท าแห้ง  
บุกสด : บุกแห้ง เท่ากับ 10 : 1 และ บุกแห้ง : ผงวุ้น เท่ากับ 3 : 1  
 
สุขลักษณะและความสะอาด 
 1. ควรรักษาแปลงปลูกสมุนไพรให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ 
 2. ก าจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรือเป็นแหล่งเพาะศัตรูพืชซึ่งอาจติดไปกับผลผลิต 
 3. หลังการตัดแต่ง ควรน าเศษพืชไปทิ้งนอกแปลง หรือท าลายเสีย 
 4. หลังการพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ต้องท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 5. เผาก าจัดวัสดุเหลือใช้ และก าจัดภาชนะบรรจุให้ถูกวิธี 
 6. เก็บรักษาวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เครื่องมือเครื่องใช้ในการ 
ท าการเกษตรกรรมให้เรียบร้อยปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


