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นายเกษม	ทองปาน	รองอธบิดกีรมพฒันา	ทีด่นิดา้นบรหิาร	เปน็ประธานในพธิี

ถวายสตัยป์ฏญิาณ	เพือ่เปน็ขา้ราชการทีด่แีละพลงัของแผน่ดนิ	

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชดำเนนิ	

ตรวจเยีย่มเปน็การส่วนพระองค์	ที่โครงการพัฒนาที่ดินของมลูนธิชิยัพัฒนา	

จังหวัดขอนแก่น	

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ	ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	พระราชทาน	

ผา้พระกฐนิใหก้รมพฒันา	ที่ดิน	ไปทอดถวาย	ณ	วัดเสนหา	อำเภอเมือง	จังหวัด

นครปฐม	โดยมีนายบัณฑิต	ตันศิริ	อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิเปน็ประธานในพธิ	ี

นายบัณฑิต	ตันศิริ	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	และนายเกรียงศักดิ์	หงษ์โต	

รองอธิบดีฯ	ด้านปฏิบัติการ	เป็นประธานเปิดงานโครงการพลิกฟื้นธนาคาร

ควายไถนาตามพระราชดำริ	

นายเกษม	ทองปาน	รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินดา้นบรหิาร	รว่มกบั	

สมาคม	หนว่ยราชการ	เอกชน	ยา่นเกษตร	รว่มจดักจิกรรมเดินเพื่อสุขภาพ	

“เกษตรรวมใจ	๑๑๖	วัน	จากวันแม่สู่วันพ่อ”	

คณะกรรมการตดิตามงานโครงการพระราชดำรใินสมเดจ็พระเทพฯ	โดยนาย

เกรยีงศกัดิ	์หงษโ์ต	รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ	เดินทางมา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ	

นายฉลอง	เทพวิทักษ์กิจ	รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ		

เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร	การผลิต	

และการใช้น้ำหมักชีวภาพ	

นายบณัฑติ	ตนัศริิ	่อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ		

ตรวจราชการทีจ่งัหวดัมกุดาหาร	
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ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๔๑๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
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ภาพข่าวกิจกรรม	 	 	 	 	 	 	๕	
ทัวร์หมอดิน	
	 ขมิ้นชันปลอดสารพิษ	 	 	 	 	 ๑๓	
ประสบการณ์หมอดินอาสา	
	 เกษตรอินทีย์	ดีต่อชีวิต	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 	 ๑๖	
กว่าจะได้เป็นหมอดินอาสา	
	 สมบัติ	เทวฤทธิ์	 	 	 	 	 	 ๑๘	
บทบาทของหมอดิน	
	 หมอดินปากน้ำโพ	อนันต์	สดวกดี		 	 	 ๒๒	
พัฒนาที่ดินสู่ท้องถิ่น	
	 เกษตรพอเพียง	หล่อเลี้ยงชีวี	เสถียร	พงษ์กาสอ	 	 ๒๕	
แนะนำหมอดิน	
	 เรียนรู้การทำเกษตร	ไพศาล	นิจจันทร์พันธ์ศรี	 	 ๒๘	
สัมภาษณ์ทางวิชาการ	
	 การจัดการมวลชีวภาพอย่างครบวงจร	 	 	 ๓๑	
วิชาการ	
	 โครงการพัฒนาบ้านกอก	บ้านจูน		 	 	 ๓๕		
	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	การทำนาขั้นบันได	
น่ารู้เรื่องดินและน้ำ	
	 จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน	พด.11	 	 ๓๘	
เทคโนโลยีชาวบ้าน	
	 ข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้	 	 	 	 ๔๐	
งานวิจัย	
	 ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	และปุ๋เคมี	 	 	 ๔๔	
	 ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน	
แจ้งให้ทราบ	
	 รายนามผู้เกษียณอายุราชการ	ปี	๒๕๕๑	 	 	 ๕๑	
เกร็ดความรู้	
	 10	สมุนไพร	คลายเครียด	 	 	 	 ๕๔	
เก็บมาฝาก	
	 วิกิพีเดีย	คืออะไร/อาหารลดอาการปวดเก๊า	ต์	 	 ๕๘	
จดหมายจากหมอดินอาสา	 	 	 	 	 	
	 นายผดุง	กันทา		 	 	 	 	 ๕๙	
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วารสารพัฒนาที่ดิน�

		

	 ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จะเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ไทยที่พสก

นิกรไทยทั้งประเทศรวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สู่สวรรคาลัย 

 วารสารพฒันาทีด่นิ ขอรว่มสง่เสดจ็ “พระองคท์รงอยูใ่นใจไทยนรินัดร”์

	

	 	 	 	 	 	 	 บก.	

AW ��������������Vol I.indd   4 2/27/09   2:25:49 PM



วารสารพัฒนาที่ดิน �

		

ภาพข่าว

วารสารพัฒนาที่ดิน �

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรม

ราชกมุาร	ี เสดจ็พระราชดำเนนิตรวจเยีย่มเปน็การ

ส่วนพระองค์ที่โครงการพัฒนาที่ดินของมลูนธิชิยั

พัฒนา	 จังหวัดขอนแก่น	 ณ	 บ้านเหมือดแอ่	

ตำบลหนองตูม	 อำเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	

เมื่อวันที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๕๑	
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วารสารพัฒนาที่ดิน�

		

วารสารพัฒนาที่ดิน�

	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ	ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	พระราชทานผา้พระกฐนิใหก้รมพฒันา	

ที่ดิน	ไปทอดถวาย	ณ	วัดเสนหา	อำเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม	โดยมีนายบัณฑิต	ตันศิริ	อธบิดกีรม

พฒันาทีด่นิเปน็ประธานในพธิ	ีพรอ้มดว้ยข้าราชการ	ผู้มีเกียรติ	พนักงาน	และประชาชนเขา้รว่มพธิทีอด

ถวายผา้พระกฐนิ	เมือ่วนัพฤหสับด	ีที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๒	
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วารสารพัฒนาที่ดิน �

		

วารสารพัฒนาที่ดิน �

นายบัณฑิต	ตันศิริ	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน		

และนายเกรียงศักดิ์	หงษ์โต	รองอธิบดีฯ	ด้านปฏิบัติการ		

เป็นประธานเปิดงานโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชดำริ	เมื่อวันอังคาร	ที่	๒๕	

พฤศจิกายน	๒๕๕๑	ณ	แปลงนาสาธิตบ้านใหม่ไทยพัฒนา	หมู่ที่	๖	ต.หนองตะเคียนบอน	จ.สระแก้ว	
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วารสารพัฒนาที่ดิน�

		

วารสารพัฒนาที่ดิน�

	

	 นายเกษม	 ทองปาน	 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ดา้นบรหิาร	รว่มกบัสมาคม	หนว่ยราชการ	เอกชน	ยา่นเกษตร	

รว่มจดักจิกรรมเดินเพื่อสุขภาพ	 “เกษตรรวมใจ	 ๑๑๖	 วัน	

จากวันแม่สู่วันพ่อ”	 เมื่อวันอาทิตย์	 ที่	 ๓๐	 พฤศจิกายน	

๒๕๕๑	 ณ	 สนามกีฬาอินทรีจันทรสถิตย์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	
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	 นายเกษม	ทองปาน	รองอธบิดกีรมพฒันา	

ทีด่นิดา้นบรหิาร	 เปน็ประธานในพธิถีวายสตัยป์ฏญิาณ	

เพือ่เปน็ขา้ราชการทีด่แีละพลงัของแผน่ดนิ	 เนือ่งใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ	 เมื่อวันที่	 ๑	ธันวาคม	๒๕๕๑	ณ	

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น	๘	ห้อง	๘๐๑	

	

วารสารพัฒนาที่ดิน �

	

	 นายเกษม	 ทองปาน	 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ดา้นบรหิาร	รว่มกบัสมาคม	หนว่ยราชการ	เอกชน	ยา่นเกษตร	

รว่มจดักจิกรรมเดินเพื่อสุขภาพ	 “เกษตรรวมใจ	 ๑๑๖	 วัน	

จากวันแม่สู่วันพ่อ”	 เมื่อวันอาทิตย์	 ที่	 ๓๐	 พฤศจิกายน	

๒๕๕๑	 ณ	 สนามกีฬาอินทรีจันทรสถิตย์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	
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วารสารพัฒนาที่ดิน10

	 คณะกรรมการตดิตามงานโครงการพระราชดำรใินสมเดจ็พระเทพฯ	 โดยนายเกรยีงศกัดิ	์ หงษโ์ต	

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ	 เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ	 ต.นาเกียน	 อ.อมก๋อย	 จ.เชียงใหม่	 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาความ

เป็นอยู่บ้านจอลือใต้	ต.แม่สวด	อ.สบเมย	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๑	
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	 นายฉลอง	 เทพวิทักษ์กิจ	 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ	 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก

อบรมหลักสูตร	 การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ	 สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิน่เหมน็	 โดยใชส้าร

เรง่	พด.ของกรมพฒันาทีด่นิ	ณ	ห้องประชุม	2	กรมพัฒนาที่ดิน	เมื่อวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๑	

วารสารพัฒนาที่ดิน 11
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	 นายบณัฑติ	 ตนัศริิ	่ อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	

ตรวจราชการทีจ่งัหวดัมกุดาหาร	ณ	 เขตพฒันาทีด่นิ	

ลุ่มน้ำห้วยกะลึม	 พื้นที่บ้านโพนสว่าง	 หมู่ที่	 ๕,	

บา้นนามว่ง	หมูท่ี	่๖	ตำบลดอนตาล	อำเภอดอนตาล	

จังหวัดมุกดาหาร	พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนา	

ที่ดินมุกดาหาร	เมื่อวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๑	

วารสารพัฒนาที่ดิน12

AW ��������������Vol I.indd   12 2/27/09   2:27:19 PM



วารสารพัฒนาที่ดิน 13

		

ทัวร์หมอดิน

	 “ขมิ้น”	 หรือ	 ขมิ้นชัน	 หรือ	 ขมิ้น
หัว	 หรือ	 ขมิ้นแกง	 เป็นสมุนไพร	 มีเหง้าสี
เหลอืงอมสม้	 ประเภทพืชล้มลุก	 มีเหง้า	 หรือหัว
อยู่ใต้ดิน	มีการศึกษาพบว่า	หากรับประทานขมิ้น
พรอ้มกบัอาหารจะชว่ยปอ้งกนัมะเรง็ในลำไส	้ รกัษา
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส	้ แกท้อ้งอดื	 ทอ้ง
เฟือ้	 และยังช่วยเจริญอาหารด้วย	 ขมิ้นยังมีผลดี
ต่อผิวหนัง	 คือ	 ช่วยรักษาโรคผิวหนัง	 แก้อาการ
ผื่นคัน	 รักษากลากเกลื้อน	 รักษาแผลสด	และยัง
มสีรรพคณุในการรกัษาโรคอกีสารพดั	 คนไทยนยิม
ใช้เหง้าขมิ้นทั้งสดและแห้งในการแต่งกลิ่น	และสี
ในอาหารโดยเฉพาะอาหารปกัษใ์ต	้ นยิมนำมาใสใ่น

แกงต่างๆ		
	 จากความนิยมบริโภคขมิ้นในพื้นที่ภาคใต้
ทำให	้กลุม่วสิาหกจิชมุชนขมิน้ชนัปลอดสารพษิ	โดย
กลุม่เกษตรกรบา้นวงัขมุ	ม.๕	ต.เขาวง	อ.บา้นตาขนุ	
จ.สรุาษฏรธ์าน	ี มแีนวคดิรว่มกนัปลกูขมิน้และดำเนนิ
การจัดตั้งกลุ่มขึ้น	 เพื่อผลิตขมิ้นปลอดสารพิษไว้
บรโิภคและจำหนา่ยเปน็รายไดเ้สรมิ	 ในชว่งเริม่ปลกู
ยางพาราหรือปาล์มน้ำมันใหม่หลังจากโค่นต้นยาง
เก่าที่หมดสภาพทิ้ง	 ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรจะไม่มี
รายได	้การปลกูขมิน้แซมในสวนชว่งนี	้ จงึเปน็การ
ใชพ้ืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชนแ์ละมรีายไดร้ะหวา่งรอการ
เตบิโต	ของยางพาราหรือปาล์มน้ำมัน	

ปลูกง่าย ทุนต่ำ ตลาดต้องการ  
เสริมรายได้ เกษตรกรบ้านวังขุม เมืองร้อยเกาะ 

ขมิ้นชันปลอดสารพิษ
โดย มณฑป กรุดเจริญ 
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	 ในการเตรียมพื้นที่ปลูกขมิ้นปลอดสารพิษ	
วินัย ฤทธิกุล ประธานกลุ่ม	 อธิบายว่า	 เป็นข้อ
ตกลงของกลุ่ม	ต้องคัดเลือกแปลงที่ไม่ใช้สารเคม ี
มาเป็นระยะเวลา	 ๒	 ปี	 เมื่อตรวจสอบแล้วจึง
ทำการไถพรวนและปลกูพชืปุย๋สด	 หลงัจากไถกลบ
เปน็ปุย๋พชืสดแลว้	๑๐-๑๕	วนั	จงึทำการปลกูขมิน้	
โดยใช้เหง้า	 หรือหัว	 ปลูกระยะห่างประมาณต้น
ละ	๓๐	ซม.	ระหว่างแถวห่างประมาณ	๘๐	ซม.	
วินัย	 บอกว่า	 ระหว่างปลูกขมิ้นจะไม่มีการใช้สาร
เคมีใดใดทั้งสิ้น	 จะให้แต่ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้น	 ซึ่งได้
รบัความรูก้ารผลติปุย๋หมกัจากสารเรง่ซปุเปอรพ์ด.๑
และการผลติปุย๋อนิทรยีน์ำ้จากสารเรง่ซปุเปอรพ์ด.๒	
จากสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี	ซึ่งสามารถทำ
ใช้ได้เองช่วยลดต้นทุนการในผลิต	 โดยใช้ปุ๋ยหมัก
หวา่นในแปลง	อตัราประมาณ	๕๐๐-๑,๐๐๐	กก./ไร	่
	 ทีบ่า้นวงัขมุเปน็เขตพืน้ทีส่วนผลไม	้ มกีาร	
จัดงานวันผลไม้บ้านวังขุมทุกๆปี	 ผลไม้ที่เหลือทิ้ง

จากในสวนมากมายสามารถนำมาเป็นวัสดุหลักใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำต้นทุนต่ำ	 ที่กลุ่มดำเนินการ
ผลิตและใช้เองภายในกลุ่ม	 โดยใช้ผลไม้	 ๔๐	 กก.	
กากนำ้ตาล	๑๐	กก.	นำ้	๑๐	ลติร	หมกักบัสารเรง่	
ซปุเปอรพ์ด.๒	๑	ซอง	ใชเ้วลาหมกัประมาณ	๗	วนั	
ได้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 จำนวน	 ๕๐	 ลิตร	 เมื่อต้นขมิ้น
อายุได้ประมาณ	๑	 เดือนเศษ	 ให้ฉีดพ่นทุกๆ	๗-
๑๐	วัน	โดยเจือจางกับน้ำอัตรา	๑:๕๐๐	หลังจาก
ตน้ขมิน้ออกดอกจะหยดุการเจรญิเตบิโต	 จงึเลกิฉดี	
พ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 นอกจากนี้จะต้องดายหญ้าใน
แปลง	 ปลูกประมาณ	 ๓	 เดือนต่อครั้ง	 เมื่อปลูก
ขมิ้นได้ประมาณ	 ๙-๑๐	 เดือน	 ก็สามารถขุดไป
จำหน่ายได้	
	 สำหรับคุณภาพและราคาของขมิ้น	 วินัย	
บอกว่า	 ขมิ้นที่ทางกลุ่มปลูกโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ไดร้บัรองคณุภาพสมนุไพรไทยจากกรมวทิยาศาสตร	์
การแพทย์	 มีแง่งหรือแขนงขนาดใหญ่	 น้ำหนักดี	
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ไดผ้ลผลติประมาณ	๒,๕๐๐-๒,๗๐๐	กก./ไร	่จำหนา่ย
ได้ราคาแพงกว่าขมิ้นที่ปลูกโดยการใช้สารเคมี	
เกษตรกรมรีายไดป้ระมาณ	๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐	บาท/	
ไร	่ซึง่เริม่แรกเมือ่รวมกลุม่	ขายไดก้โิลกรมั
ละ	 ๖	 บาท	 ปัจจุบัน	 มารับซื้อที่กลุ่ม
กิโลกรัมละ	๑๗	บาท	ขึ้นอยู่กับราคาของ
ตลาดและต้นทุนการผลิต	ถ้าหากทำเอง

ภายในครอบครวัไมจ่า้งแรงงาน	
ก็จะได้กำไรมาก	 นอกจากการ
จำหน่ายเป็นขมิ้นสดแล้ว	ทาง
กลุม่ยงัเพิม่มลูคา่โดยการแปรรปู	
ผลผลิต	 ทำขมิ้นผง	 ขมิ้นผง	
แคปซลู	 ขมิน้อบแหง้	 จำหนา่ย	
ปลกีและสง่โรงาน	 บรษิทั	 รา้น
คา้	โรงพยาบาล	เพือ่นำไปผลติ
เปน็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ		
	 การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรกำลังได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ในยุคปัจจุบันที่คนหันมา
สนใจรกัษาสขุภาพโดยการใชผ้ล	 ผลติจากธรรมชาติ
มากขึน้	 หากมพีืน้ทีว่า่งปลกู	 ขมิน้	 สมนุไพรสารพดั
ประโยชน	์ อีกชนิดหนึ่ง	 ก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือน
กัน...	 	
	 สนใจขอคำแนะนำวิธีการเพาะปลูกหรือ

ต้องการหัวขมิ้นสำหรับขยาย
พันธุ์	 และผลิตภัณฑ์แปรรูป	
จากขมิน้	ตดิตอ่	วนิยั	ฤทธกิลุ	

ประธานกลุม่วสิาหกจิชมุชน	
ขมิ้นชันปลอดสารพิษ	 ม.๕
ต.เขาวง	 อ.บ้านตาขุน	 จ.		
สุราษฏร์ธานี	 โทร.	 ๐๘๙	
๙๗๑	 ๖๓๑๘	 ส่วนสารเร่ง
ซปุเปอรพ์ด.๑	และ	๒	ตดิตอ่	
ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุก
จังหวัด	 ฝ่ายเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์	 สำนักงาน
เลขานุการกรม	กรมพัฒนา	
ทีด่นิ	โทร.	๐๒	๕๗๙	๘๕๑๕	
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	 ปจัจบุนัเกษตรอนิทรยี	์ เปน็ทีแ่พรห่ลายอยา่ง
มากในการทำเกษตรกรรม	เพราะเปน็การเกษตรที่
ลดการใชป้จัจยัการผลติจากภายนอก	 หลกีเลีย่งการ
ใชส้ารเคม	ีเชน่ปุย๋เคม	ีสารเคมกีำจดัศตัรพูชื	โดย
ใช้ปัจจัยทางธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต	 ที่สอด	
คลอ้งกบัเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ	 สงัคม	 ภมูอิากาศ
และวฒันธรรมของทอ้งถิน่	 ซึง่มหีมอดนิทา่นหนึง่
ได้ทดลองทำเกษตรอินทรีย์แล้วปรากฎว่าประสบ
ความสำเรจ็	และยงัชว่ยรกัษาสิง่แวดลอ้มไดอ้กีดว้ย	
	 เจรญิ	 ยกคำจ	ู หมอดนิอาสาประจำ
ตำบลเชงิดอย	อยูบ่า้นเลขที	่ ๑๕๐/๓	หมู	่ ๒	บา้น	
โพธิท์องเจรญิ	 ตำบลเชงิดอย	 อำเภอดอยสะเกด็	
จงัหวดัเชยีงใหม	่อาย	ุ๕๓	ป	ีเริม่ทำการเกษตรเมือ่
ป	ี ๒๕๒๑	 โดยเปน็ลกูจา้งสวนลิน้จีน่านถงึ	 ๑๐	 ป	ี
จนมาถงึป	ี ๒๕๓๑	 ไดอ้อกจากลกูจา้ง	 และหนัมา		

ทำนาบนพื้นที่ทำกินของ
ตวัเอง	 จากคำแนะนำของ
ผู้ใหญ่ที่ให้ไปสมัครเป็น
หมอดินอาสา	 และเข้า
รว่มฝกึอบรมหมอดนิอาสา
เมือ่ป	ี๒๕๓๘	จงึเปน็กา้ว
แรกที่สำคัญของการเริ่ม
เป็นหมอดินอาสา	 หลัง
จากนั้นได้ทดลองใช้สาร
เรง่	พด.๒	ของกรมพฒันา	
ทีด่นิ	โดยการประยกุตใ์ห	้
เข้ากับประสบการณ์ของ
ตนเอง	 งดการเผาหญ้า	
ตอซังพืช	 และใช้การไถ	

กลบแทน	 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	 ใช้เวลาลองผิด
ลองถกูอยู	่๓-๔	ป	ีจากพืน้ทีด่นิทรายแหง้แลง้กลาย
มาเปน็ทุง่หญา้เขยีวขจ	ีพืน้ดนิมคีวามอดุมสมบรูณ	์
	 การเรียนรู้ของหมอดินเจริญไม่หยุดอยู่แค่
นั้น	 เมื่อปี	๒๕๔๑-๒๕๔๒	เข้าร่วมฝึกเกษตร	EM	
ของประเทศญี่ปุ่น	และในปี	๒๕๔๗	ได้ทดลองทำ
เกษตรอินทรีย์โดยใช้พื้นมี่นา	๑	ไร่	จากผลผลิตที่
ไดเ้พยีง	๖๐๐	กก.	ตอ่	๑	ไร	่เพิม่ขึน้เปน็	๑,๓๐๐	ไร	่
จากนั้นจึงเริ่มขยายพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ไป
เรือ่ยๆ	จากเมือ่กอ่นทีม่อียู	่๑	ไร	่ปจัจบุนันีม้อียูถ่งึ	
๑๐	 ไร	่ ซึง่ในปแีรกทีท่ำเกษตรอนิทรยี	์ สามารถลด
การใชส้ารเคมไีดถ้งึ	๕๐%	และในปทีีส่องลดลงอกี	
20%	 ซึง่ในปจัจบุนัไมใ่ชส้ารเคมเีลย	 จากการทำ
เกษตรอนิทรยีแ์ลว้ไดผ้ลด	ีจงึบอกตอ่ใหก้บัพีน่อ้ง	ใน
หมูบ่า้นทีม่อียูป่ระมาณ	 ๑๐๐-๑๕๐	 คน	 รว่มกนัทำ

เกษตรอินทรีย์
ดีต่อชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โดย ณฐัรนิทร ์วงษค์รธุ
ประสบการณ์หมอดินอาสา
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เกษตรอนิทรยี	์โดยมกีรมพฒันาทีด่นิเปน็หนว่ยงาน
หลักที่ให้การสนับสนุนในเรื่องวิธีการปรับปรุงดิน	
การใชส้ารเรง่	 พด.	 และใหค้ำแนะนำเกีย่วกบัการ
ทำการเพาะปลูกแบบผสมผสาน	บนแปลงทดลอง	
เชน่	การปลกูผกัสวนครวั	การทำนาขา้ว	เปน็ตน้	
	 นอกจากนี้หมอดินเจริญ	 ได้ส่งเสริมให้
สมาชกิในกลุม่มงีานทำ	โดยใหป้ลกูผกัสวนครวั	ทำ
นาข้าวบนแปลงทดลอง	 ซึ่งให้สมาชิกในกลุ่มเช่า
พืน้ทีท่ำการเพาะปลกูปลีะ	๕๐๐	บาท	ตอ่ไร	่ แบง่
ใหค้นละ	๒	งาน	กจ็ะได	้๔	งาน	รายไดข้ัน้ตำ่อยูท่ี	่
๑๓๐	บาท	ตอ่คน	ทัง้นีย้งัสง่เสรมิการเลีย้งววั	และ	
ปลกูหญา้แฝกขาย	เพือ่เปน็อาชพีเสรมิ	
	 หมอดนิเจรญิ	ยงัไดบ้อกสตูรวธิกีารทำสาร
กำจัดแมลงศัตรูพืชน้ำส้มควันไม้	 โดยมีอัตราส่วน
ดงันี	้นำ้	๒๐	ลติร	สารเรง่ซปุเปอร	์พด.๒	(๑	ซอง)	
นำ้สม้ควนัไม	้๕๐	CC	นำมาผสมกนัและฉดีพน่วนั

ละครั้ง	 ในช่วง	 ๓	 วัน	 ต่อมาลดลงเหลือพ่นแค่
อาทติยล์ะครัง้	ทัง้นีใ้หส้งัเกตดวูา่	ถา้ฉดีพน่ไปแลว้
สตีน้ไมเ้ปลีย่นเปน็สเีหลอืงแสดงวา่เคยมกีารใชส้าร
เคมมีากอ่น	 ตอ้งรอใหส้ขีองตน้ไมจ้าง	 แลว้จงึฉดี
พน่สารกำจดัแมลงศตัรพูชืนำ้สม้ควนัไม	้อกีครัง้หนึง่	
	 การทำเกษตรอนิทรยี ์ ไมเ่ปน็อนัตรายตอ่
ชีวิต แต่เป็นการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ทำใหเ้รามสีขุภาพด ีและยงัสามารถอนรุกัษด์นิและ 
นำ้ เพือ่สบืไปใหถ้งึลกูหลาน อยา่เหน็แกเ่งนิทอง 
เพราะมเีงนิทองเทา่ไรกไ็มส่ามารถซือ้สิง่แวดลอ้ม
ใหก้ลบัมาสวยงามเหมอืนเดมิได ้
 สนใจตติอ่สอบถามพดูคยุกบัหมอดนิ 
 เจรญิ ยกคำจ ู 
 โทร. ๐๘๙-๑๘๙-๓๖๕๕, ๐๘๕-๗๑๔-๘๖๕๒ 
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สมบัติเทวฤทธิ์
หมอดินอาสา 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

“สู้กันต่อไปก็มีแต่บาดเจ็บ	 ล้มตาย	 ไม่มีทาง

ชนะ	ไมม่วีนัจบสิน้”	สมบตั	ิเทวฤทธิ	์หมอดนิ

อาสาพ้นวัยเกษียณเล่าถึงอดีตที่ได้ต่อสู้เพื่อ

อุดมการณ์บางอย่างที่คิดว่าถูกต้อง	แต่แท้จริง

แล้วผลตอบแทนที่ได้รับกลับมีแต่ความสูญเสีย	

หลังจากตัดสินใจวางอาวุธเพื่อความสงบสุขใน

พืน้ทีภ่าคใต	้สมบตั	ิหนัมาประกอบอาชพีเกษตร	

กรรม	และอาสาเขา้ทำงานเพือ่สาธารณประโยชน	์

เท่าที่ทำได้	สมบัติบอกว่า	“ทำอะไรก็ได้ที่ช่วย

งานทางราชการ	เคยอยู่แต่ในป่า	อยากช่วย

เหลืองานเพื่อสังคมบ้าง”	 จากความตั้งใจดัง

กล่าวมีส่วนทำให้	 สมบัติ	 ตัดสินใจเป็นหมอ

ดินอาสา	เพื่อช่วยเหลืองานกรมพัฒนา	ที่ดิน

ในการถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน

ดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพตา่งๆ	ใหก้บัเกษตรกร		

	 เมือ่ไดม้โีอกาสเขา้มาเปน็หมอดนิอาสา	

ประจำหมูบ่า้นในป	ีพ.ศ.๒๕๓๘	สมบตั	ิ เทวฤทธิ	์

ผา่นการฝกึอบรมหลกัสตูรและดงูานตา่งๆ	 ทำให	้

ไดร้บัความรูด้า้นการเกษตรและดา้นการพฒันา	

ที่ดินอย่างมากมาย	 จากสถานีพัฒนาที่ดิน

สุราษฎร์ธานี	 และมีโอกาสทำงานร่วมกับเจ้า

หน้าที่ของหน่วยพัฒนาที่ดิน	 จนได้รับเลือกให้

เป็นหมอดินอาสาประจำอำเภอเคียนซาในปี	

๒๕๔๗	 จากนั้นจึงได้ร่วมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การ	

พัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำ

ยุติความขัดแย้ง
ตอบแทนผ่นดิน

โดย มณฑป กรุดเจริญ 
กว่าจะได้เป็นหมอดินอาสา
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หมอดิน

ตำบลเคียนซาขึ้นในพื้นที่ของตนเอง	 ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ	 มีจุด

สาธิตการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจ	ได้แก่		

	 การใช้ปุ๋ยหมัก	ซุปเปอร์พด.1	ในสวนปาล์มน้ำมันและ

ยางพารา	ส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมัก	ประกอบด้วย	กากกาแฟ	

๑,๐๐๐	กิโลกรัม	มูลค้างคาว	๒๐๐	กิโลกรัม	ยูเรีย	๒	กิโลกรัม	

สารเร่งซุปเปอร์พด.๑	จำนวน	๑	ซอง	วิธีการใช้	ในสวนปาล์ม

น้ำมันใช้อัตรา	 ๒๕	 กิโลกรัม/ต้น	 ยางพาราใช้อัตรา	 ๑,๐๐๐

กโิลกรมั/ไร	่ ชว่ยเพิม่อนิทรยีวตัถใุนดนิ	 และปรบัปรงุโครงสรา้ง	

ดินให้ดีขึ้น		

	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์พด.๒	ในสวนปาล์มน้ำมัน

และยางพารา	 ส่วนผสมในการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 ได้แก่	 ปลา	

๓๐	 กิโลกรัม	 ผลไม้	 ๑๐	 กิโลกรัม	 กากน้ำตาล	 ๑๐	 กิโลกรัม	

น้ำ	๑๐	ลิตร	สารเร่งซุปเปอร์พด.๒	จำนวน	๑	ซอง	การนำไป
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ใช้	 นำปุ๋ยอินทรีย์น้ำผสมน้ำในอัตราส่วน	 ๑:๕๐๐	 เช่น	

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 ๑	 ลิตร	 ผสมน้ำ	 ๕๐๐	 ลิตร	 สวนปาล์ม

น้ำมัน	ฉีดลงดินรอบทรงพุ่ม	ทุก๒๑	วัน	ส่วนในสวนยาง

พารา	 ให้นำใบยางพาราที่ร่วงลงดินมาคลมุไวร้ะหวา่งแถว

ของตน้ยางพาราเพื่อรักษาความชื้นของดิน	 พร้อมทั้งฉีด

พ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำลงบนใบยาง	 พาราเพื่อให้ย่อยสลายเร็ว

ขึ้นเป็นอนิทรยีวตัถสุำหรบัปรบัปรงุดนิตอ่ไป	 และการใชปุ้ย๋

อนิทรยีน์ำ้ฉดีพน่ตน้ยางพาราเพือ่ใหง้า่ยตอ่การกรดี	มปีรมิาณ	

นำ้ยางมากขึน้และนำ้ยางมคีวามเขม้ขน้ขึน้	 โดยฉดีพน่บรเิวณ

ที่กรีดยางตั้งแต่โคนต้นจนสูงขึ้นมาประมาณ	๒	 เมตร	ทุก	

๒๑	 วัน	 ยกเวน้ชว่งทีม่กีารผลดัใบในเดอืนกมุภาพนัธ	์ ถงึ

เมษายน	 ในนาขา้วฉดีพน่ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ผสมนำ้	 ในอตัราสว่น	

๑:๑,๐๐๐	 ฉีดพ่นเมื่อข้าวถึงระยะตั้งท้องและระยะเริ่มออก

รวง	 ช่วยให้เมล็ดข้าวที่ได้มีลักษณะสมบูรณ์ส่วนไม้ผล	

ได้แก่	 ลองกอง	 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำผสมน้ำ	 ๑:๕๐๐	 ฉีดพ่น	
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ทุก	๒๑	วัน	ช่วยเพิ่มการติดผลและป้องกันหนอน

เจาะลำต้นและผล	

	 การใชส้ารเรง่พด.๖	 ผลติสารบำบดันำ้เสยี

และขจดักลิน่เหมน็	 ใชบ้ำบดันำ้เสยี	 และกลิน่เหมน็

จากโรงทำน้ำยางพารา	วิธีใช้เจือจางสารบำบัดน้ำ

เสียและขจัดกลิ่นเหม็นกับน้ำ	 ในอัตรา	 ๑:๑๐	 เท

ลงบริเวณที่บำบัดทุกๆ	๗	วัน		

	 การใชปุ้ย๋อนิทรยีน์ำ้ซปุเปอรพ์ด.๒	และสาร

บำบดั	 น้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพด.๖	 เลี้ยงปลา

ในบ่อพลาสติก	 โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 และสาร

บำบัดน้ำเสีย	 ๓	 ลิตรต่อปริมาตรน้ำในบ่อ	 ๘	 ลูก

บาศก์เมตร	 ใส่ลงในบ่อทุกๆ	 ๗	 วันช่วยรักษา

คุณภาพ	น้ำในบ่อเลี้ยงปลาไม่เกิดการเน่าเสีย	

	 ศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้มีผู้สนใจแวะเวียนมาดู

งานและขอรับสารเร่งพด.เป็นประจำซึ่ง	สมบัติ	ก็

ยินดีถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจอย่างสุดกำลังที่

มี	ถึงแม้อายุ	๖๕	ปีแล้ว	ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่

อย่างไร	 สมบัติ	 บอกว่า	 “เราเป็นหมอดินอาสา

มีหน้าที่ให้ความรู้กับคนอื่นและหาความรู้เพิ่มเติม	

เวลาไปอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรถ้าไปเรียน	

ในมหาวิทยาลัยต้องเสียค่าเทอม	 เมื่อได้ความรู้

แลว้ตอ้งกลบัมาทำใหส้ำเรจ็เปน็ตวัอยา่งใหเ้กษตรกร”	

สมบตั	ิ เทวฤทธิ	์ ไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็เกษตรกรดเีดน่

แหง่ชาต	ิ ปี	 ๒๕๕๑	 สาขา	 การพัฒนาที่ดินเพื่อ

การเกษตรกรรม	เปน็รางวลัทีส่มบตับิอกวา่		

	 “สรา้ง	ความภาคภูมิใจให้กับวงศ์ตระกูล	

เป็นหมอดินต้องเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม”	

	 สมบตั	ิ เทวฤทธิ	์ ตวัอยา่งของการเสยีสละ

เพื่อส่วนรวม	สิ่งที่ประเทศของเรากำลังต้องการ...	

	 ตดิตอ่เรยีนรู ้ ศกึษาดงูาน และแลกเปลีย่น

ประสบการณ์กับ สมบัติ เทวฤทธิ์ ได้ที่ศูนย์เรียน

รู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี  

 โทร. ๐๘ ๙๒๙๒ ๓๔๗๔, ๐๗๗ ๔๐๙ ๐๒๑
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	 หลังจากที่สังเกตว่านาข้าว	 ๑๐	 ไร่	 ที่

ทดลองใส่มูลสุกร	 จำนวน	 ๕	 ตัน	 ลงไป	 ข้าวมี

การเจรญิเตบิโตไดด้กีวา่นาขา้วอกี	 ๕๐	 ไร	่ ทีใ่ชปุ้ย๋	

เคมีเพียงอย่างเดียวทำให้	 อนันต์	 สดวกดี	 เริ่ม

สนใจศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างจริงจัง	อนันต	์

เล่าถึงอดีตว่า	“เมื่อก่อนทำนา	ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก	

ได้มีโอกาสไปดูงานเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ก็

สนใจ	เพราะคดิวา่สามารถชว่ยลดตน้ทนุ	การผลติ	

ได้ในแปลงนาสาธิตก็เห็นว่าข้าวเขียวดี	แรกๆ	มา	

ทดลองทำใช้เองไม่ค่อยดีเท่าไร	 เพราะใส่ปุ๋ยเคมี

มานานแลว้	แตแ่ปลงนา	๑๐	ไร	่ตดิถนน	ทดลอง

ใสม่ลูสกุรลงไปปรากฏวา่ขา้วดขีึน้	 จงึคดิวา่ปุย๋อนิทรยี์

หมอดินปากน้ำโพ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

วิทยากร 
โดย มณฑป กรุดเจริญ 

น่าจะดีต่อดินและพืช	 ต้องหาทางศึกษาเพิ่มเติม	

เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มี

คุณภาพไว้ใช้”	

	 จากการหาความรูเ้พิม่เตมิและทดลองผลติ	

ปุย๋อนิทรยีต์อ่เนือ่งมาโดยตลอด	 และไดร้บัคำแนะ	

นำจากสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์	 ในเรื่องการ	

ใช้สารเร่งซุปเปอร์	พด.๑	๒	และ	๓	ในการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์	จนประสบผลสำเร็จสามารถผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรกร	

และอนนัต	์ ไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็วทิยากรหมอดนิอาสา	

ประจำจังหวัดนครสวรรค์	 แนะนำการทำปุ๋ยหมัก	

ปุย๋อนิทรยีน์ำ้	และสารไลแ่มลงศตัรพูชืใหแ้กเ่กษตรกร	

บทบาทของหมอดิน
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จนถึงปัจจุบัน	 อนันต์	 ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด

คุณภาพสูง	 ๒	 สูตรด้วยกัน	 คือ	 สูตรปรับปรุง

บำรุงดิน	และสูตรเพิ่มแป้งและน้ำตาล		

	 ส่วนผสมสูตรปรับปรุงบำรุงดิน	ประมาณ	

๑	 ตัน	 ประกอบด้วย	 ปุ๋ยหมักที่ผลิตจากสารเร่ง

ซปุเปอรพ์ด.๑	 ๖๐๐	กก.	 ยปิซัม่	 ๓๐๐	กก.	 กระดกู

ปน่	๕๐	กก.	มูลค้างคาว	๒๐	กก.	รำละเอียด	๓๐	

กก.	 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์พด.๒	

๒๕๐	 กก.	 นำส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกัน	

จากนั้นนำสารเร่งซุปเปอร์พด.๓	 สำหรับผลิตเชื้อ

จุลินทรีย	์ ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชละลายในน้ำ	

๓๐	ลิตร	หน่อกล้วยสับ	๑๐	กก.	กากน้ำตาล	๕	

กก.	น้ำมะพร้าว	๓๐	ลิตร	ผสมเข้าด้วยกัน	แล้ว

นำไปผสมในกองปุ๋ยทิ้งไว้ประมาณ	๓	วัน	จึงนำ

ไปใช้	 ในส่วนของสูตรเพิ่มแป้งและน้ำตาล	 จะ

เพิ่มส่วนผสมลงไป	 ได้แก่	 ฟอสเฟต	 ๑๐๐	 กก.	

ส่าเหล้า	๑๐๐	กก.	มูลค้างคาวหนัก	(มูลค้างคาว

คุณภาพดี)	๑๐๐	กก.	

	 อัตราการใช้ในนาข้าว	หลังหว่านข้าว	๑	

วัน	ใส่สูตรปรับปรุงบำรุงดิน	๕๐	กก.ต่อไร่	 เมื่อ

ข้าวอายุได้	 ๖๐	 วัน	 ใส่สูตรเพิ่มแป้งและน้ำตาล	

๓๐	กก.ต่อไร่	สำหรับพืชไร่	อ้อย	ข้าวโพด	และ

มันสำปะหลัง	 ขณะเตรียมดินก่อนปลูก	 ใส่สูตร

ปรับปรุงบำรุงดิน	 ๕๐	 กก.ต่อไร่	 หลังจากปลูก

ประมาณ	๓-๔	เดือน	ใส่สูตรเพิ่มแป้งและน้ำตาล	

๓๐	 กก.ต่อไร่	 กลุ่มเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์บอก

ว่า	 “ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้จาก	 ๑	 ไร่เคยใช้

ปุ๋ยเคมี	๒	กระสอบ	เหลือเพียง	๒๐-๓๐	กก.ต่อ

สำหรับ เกษตรกรที่ต้องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไว้ ใช้ 
อนันต์ แนะนำว่า ต้องศึกษาให้ถูกต้องมั่นใจ 
แล้วค่อยลงมือทำถึงจะได้ประโยชน์ ใช้วัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตรที่มีอยู่ในไร่นา และหาได้ง่ายในท้องถิ่น 
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ไร่	และถ้าดินดีขึ้นเรื่อยๆ	ก็จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง

ได้อีก”	ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นข้าวจาก	๘๕

ถังต่อไร่	เป็น	๑๑๐	ถังต่อไร่	อ้อย	๑๕	ตันต่อไร่	

เพิ่มเป็น	๒๒	ตันต่อไร่		

	 สำหรบัเกษตรกรทีต่อ้งการผลติปุย๋อนิทรยี์

ไวใ้ช	้อนนัต	์แนะนำวา่	ตอ้งศกึษาใหถ้กูตอ้งมัน่ใจ	

แล้วค่อยลงมือทำถึงจะได้ประโยชน์	 ใช้วัสดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในไร่นา	และหาได้ง่ายใน

ท้องถิ่น	 เช่น	ฟางข้าว	ซังข้าวโพด	 ใบอ้อย	ต้น

ถั่วเขียว	 ฯลฯ	 และปรึกษาผู้มีประสบการณ์แล้ว

รวมกลุ่มกันทำ	

	 ผูส้นใจสามารถขอคำปรกึษาและแลกเปลีย่น	

ความคิดเห็นจาก	 อนันต์	 สดวกดี	 ได้ที่	 ๑๕๙/๒	

ม.๓	บ.ดงมัน	ต.จันเสน	อ.ตาคลี	 จ.นครสวรรค์	

โทร.	๐๘๗	๘๔๒๓๔๘๘	ส่วนสารเร่งซุปเปอร์พด.๑	

๒	และ	๓	สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายเผยแพร่	

และประชาสัมพันธ์	 สำนักงานเลขานุการกรม	

กรมพัฒนาที่ดิน	โทร.	๐๒	๕๗๙๘๕๑๕	
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เกษตรพอเพียง
หล่อเลี้ยงชีวี

การยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำ

เกษตรกรรม	 ทำให้วันนี้หมอดินอาสา

ทา่นหนึง่อยูไ่ดอ้ยา่งพอเพยีง	 โดยไมต่อ้งดิน้รนกับการใช้ชีวิตในการ

ไขว่ขว้าหาเงินทองจนตอ้งกูย้มืทรพัยส์นิมาใชใ้หเ้กดิความลำบากใจ	

และพืน้ทีก่ารเกษตรกพ็รัง่พรอ้มไปดว้ยความอดุมสมบรูณ	์สามารถเกบ็

เกี่ยวผลผลิตได้อย่างงดงาม	บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง	

	

ด้วย

การทำเกษตรอย่างพอเพียง ต้องมีความขยันและอดทน 
ถึงจะเห็นผลช้า แต่ผลผลิตที่ได้มาก็คือความพอเพียง  

พัฒนาที่ดินสู่ท้องถิ่น
โดย ณัฐรินทร์  

    วงษ์ครุฑ 

เสถียรพงษ์กาสอ
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		 เสถียร	 พงษ์กาสอ	 หมอดิน

อาสาตำบลโป่งผาในวัย	๔๗	ปี	เล่าว่า	เริ่มทำนา

เมื่อปี	๒๕๔๒	บนพื้นที่	๑๕	ไร่	ซึ่งเมื่อก่อนที่ดิน

ผืนนี้เป็นที่ลุ่ม	 มีน้ำท่วมขังตลอด	 ปลูกข้าวแล้ว

ผลผลิตไม่ดีจึงได้ขุดบ่อ	น้ำ	๒	บ่อ	ขนาด	๒	งาน	

ไว้เก็บน้ำใช้	 พอช่วงหน้าแล้งเริ่มทำเป็นบ่อเลี้ยง

ปลานลิ	ปลาดุก	และตะพาบน้ำ	เพื่อส่งขาย	รวม

ไปถึงปลูกต้นไม้แซมไม้สวน	ต่อมาเห็นในโทรทัศน์

เกีย่วกบัเรือ่งไรน่าสวนผสมของในหลวงเมือ่ป	ี 2549	

จึงเกิดความสนใจ	 และได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอ

เพียงมาใช้กับพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง	

		 โดยการเริ่มปลูกมะพร้าว	30	ต้น	เพื่อไว้

เป็นร่มเงาบังแดด	 ส่วนทางมะพร้าวนั้นนำไปทำ

ไม้กวาดขายปลูกกะท้อนและฝรั่งรวมกันประมาณ	

70	ต้น	ขายได้ปีละประมาณ	14,000	บาท	เลี้ยง

ปลาดุกและปลานิลประมาณ	 2,500	 ตัว	 จับขาย

ได้เงินประมาณ	 8,000	 บาท	 ต่อครั้ง	 เลี้ยง

ตะพาบน้ำ	ซึ่งเริ่มแรกเลี้ยง	๒	ตัว	ปัจจุบันนี้มีถึง	

๑,๐๐๐	ตวั	นำไปขายไดป้ลีะประมาณ	๖,๐๐๐	บาท	

เลี้ยงเป็ด	 ๕๐	 ตัว	 แต่ละวันได้ไข่ประมาณ	 ๒๕-

๓๐	 ฟอง	 ขายได้ประมาณ	 ๑๐๐	 บาท	 ต่อวัน	

ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้รับประทานเองในครอบครัว	

นอกจากนีย้งัทำสวนสม้โอพนัธุข์าวนำ้ผึง้จำนวน	 ๒

ไร	่ ขายไดป้ลีะประมาณ	๒๕,๐๐๐	บาท	ปลกูหญา้

แฝกขายประมาณ	๑๕๐,๐๐๐	กลา้	ตอ่ป	ีนำไปขาย

กลา้ละ	๑๐	สตางค	์และปลูกปอเฟือง	๑	ไร่	เก็บ

ผลผลิตได้	๒๒	ถัง	ต่อไร่	 เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ไปส่ง

เสริมให้เกษตรกรใส่ปลูกในนาข้าวไถกลบเป็นปุ๋ย

พืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน	

		 หมอดินเสถียรยังได้บอกอีกว่า	 แค่เพียง

เราเริม่คดิแลว้รูจ้กัทำ	 เราจะรูว้า่มนัไมย่ากเลย	ทัง้
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พอประมาณใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	 ชีวิตเราก็จะอยู่

อย่างเป็นสุขได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใคร”	

		 ทา่นใดสนใจเยีย่มชม ศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันา 

ทีด่นิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงของหมอดนิเสถยีร

พงษ์กาสอ  

 ติดต่อได้ที่ บ้านเลขที่ ๓๓ ตำบลโป่งผา 

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

 โทร. ๐๘๑-๕๓๑-๓๑๙๙ 

ทีเ่มื่อก่อนนี้ตัวเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ

เกษตรกรรมเลย	 แต่พ่อและแม่เป็นชาวไร่ชาวนา	

จงึเริม่เรยีนรูจ้ากทา่นและไดม้โีอกาสเขา้รว่มอบรม	

หมอดินอาสา	 ที่กรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุน	

ทำใหไ้ดค้ำแนะนำเกีย่วกบัการทำเกษตรกรรม	และ

วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน	 โดยใช้ปุ๋ยหมักสารเร่ง

ซปุเปอรพ์ด.๑	ก่อนที่จะนำสารเร่งชนิดนี้มาผลิตใช้

เอง	โดยสามารถผลติปุย๋หมกัไดป้ลีะ	๕	ตนั	ซึง่ใน	

พืน้ทีส่วนผสมแหง่นีใ้ชปุ้ย๋หมกัอตัรา	๑	ตนั	ตอ่	๑	

ไร	่ เนน้ความพอเพยีงเปน็หลกัตอ่การปรบัปรงุบำรงุ	

ดิน	ทุกวันนี้หมอดินเสถียร	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ประมาณ	 ๕,๐๐๐	 บาท	 ทั้งที่เมื่อก่อนเคยเป็นหนี้

สินอยู่ถึง	๕๐,๐๐๐	บาท	แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเลย	

		 หมอดินเสถียรยังได้ฝากให้พี่น้องเกษตร	

กรรมไดค้ดิวา่	 “การทำเกษตรอยา่งพอเพยีง	ตอ้งมี

ความขยันและอดทนถึงจะเห็นผลช้า	แต่ผลผลิตที่

ได้มาก็คือความพอเพียง	 ถ้าต้องไปกู้ทรัพย์สินเพื่อ

มาใช้นั้นต้องเสียเวลามาก	และยังต้องดิ้นรนกว่า

จะหาเงนิทองมาใชค้นืไดค้รบ	 แตถ่า้เรารูจ้กัอยูอ่ยา่ง	
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เรียนรู้การทำเกษตร

	 ศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาทีด่นิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง	 จดัตัง้ขึน้	

โดย	กรมพฒันาทีด่นิ	ซึง่มอียูป่ระมาณ	๘๐๐	แหง่	กระจายอยูท่ัว่ประเทศ	

เพือ่ใหเ้ปน็แหลง่ศกึษา	 ดงูาน	 และสาธติงานพฒันาทีด่นิตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพียง	พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	รวมถึง

การผลิตและการใช้สารอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกร	 และ

ผู้สนใจในพื้นที่ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้		

	
ห า ร า ย ไ ด้ เ ส ริ ม จ า ก พื้ น ที่ ว่ า ง  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี 

โดย มณฑป กรุดเจริญ 

ผมจะเดินตามรอยพ่อ โดยยึดหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง  

และทำตนให้เป็นประโยชน์ 

ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 

แนะนำหมอดิน

AW ��������������Vol I.indd   28 2/27/09   2:28:24 PM



วารสารพัฒนาที่ดิน 2�

	 ศูนย์เรียนรู้ฯ	ดังกล่าว	จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของ

เกษตรกรทีอ่าสาเขา้มาเปน็ตวัแทน	 ใหแ้ก	่ กรมพฒันา	

ทีด่นิ	ในการถา่ยทอดความรูเ้ทคโนโลยดีา้นการพฒันา	

ที่ดิน	หรือที่เรียกกันในนาม	“หมอดินอาสา”	ซึ่งเป็น

ผู้ที่มีศักยภาพในการจัดทำแปลงสาธิต	 และมีความ

สามารถในการเป็นวิทยากร		

	 ศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาทีด่นิตามแนวเศรษฐกจิ	

พอเพยีง	 หมู	่ ๑๐	 บ.โพธิพ์นา	 ต.ตะกกุใต	้ อ.วภิาวด	ี	

จ.สรุาษฏรธ์าน	ีดำเนนิงานโดย	หมอดนิอาสา	 ไพศาล	

นิจจันทร์พันธ์ศรี	 เป็นอีกศูนย์เรียนรู้ฯที่น่าสนใจ	 ใน	

การใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ที	่๑๐	ไร	่สาธติการทำเกษตร	

เลีย้งสตัว	์และกจิกรรมอกีหลายอยา่งทีน่า่สนใจ	ดว้ย	

แรงบันดาลใจจากการเขียนในไปรษณียบัตรทำดีเพื่อ

ในหลวงว่า	 “ผมจะเดินตามรอยพ่อ โดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และทำตนให้เป็นประโยชน์ถ่าย 

ทอดความรู้ให้เกษตรกร”  

	 กิจกรรมที่น่าสนใจภายในศูนย์เรียนรู้ฯ

แห่งนี้	ได้แก่	การปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบไม้ผล	

ปรับปรุงดิน	 อนุรักษ์ดินและน้ำ	 การเลี้ยงหมู

หลุม	 โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.๑	 สารเร่ง

ซุปเปอร์พด.๒	 และสารเร่งพด.๖	 การเลี้ยง

กบรว่มกบัปลาดกุในบอ่พลาสตกิ	 โดยใชส้ารเรง่	

ซุปเปอร์พด.๒	 และสารเร่งพด.๖	 การเลี้ยงกบ

ในยางรถยนต	์ การเลีย้งกบในขวดพลาสตกิ	 การ	

เลี้ยงปลาดุกในโอ่ง	 แปลงสาธิตพืชสมุนไพร	
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เพาะเหด็ในโอง่โดยใชส้ารเรง่ซปุเปอร	์ พด.๒	 การผลตินำ้	

ส้มควันไม้	การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์	

	 กิจกรรมเหล่านี้	 ไพศาล	ทำคนเดียวเป็นกิจวัตร

ประจำวัน	 สร้างรายได้ประมาณปีละ	 ๓	 แสนกว่าบาท	

ไพศาลบอกว่า	 “ตั้งแต่เข้ามาทำศูนย์เรียนรู้ฯ	 ได้รู้จักคน

หลากหลายมากขึน้ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ	์

เมื่อได้รับความรู้ใหม่ๆหรือกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์	

ก็จะนำมาเสริมในศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ	

ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าประโยชน์”	

	 หากเกษตรกรหรือผู้สนใจต้องการศึกษาดูงาน 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆ 

ภายในศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้ เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ว่างมาสร้าง

รายได้เสริม สามารถติดต่อ ไพศาล นิจจันทร์พันธ์ศรี 

ไดท้ีศ่นูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาทีด่นิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

หมู ่๑๐ บ.โพธิพ์นา ต.ตะกกุใต ้อ.วภิาวด ีจ.สรุาษฏรธ์านี

โทร. ๐๘๑ ๙๖๘๔๘๗๕, ๐๗๗ ๒๗๐๒๑๒  
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สัมภาษณ์วิชาการ

	 ในปจัจบุนัพบวา่การจดัการมวลชวีภาพอยา่ง

ไม่เหมาะสม	ก่อทำให้มีการสูญเสียพลังงาน	และ

ค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล	 รวมทั้งทำให้เกิดมลพิษ

ต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ยังทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก	

เนือ่งจากการเผาหรอืนำขยะ	 เศษผลไม	้ หรอืเศษ	

ซากพชื	 มลูสตัวม์ากองทิง้ไว	้ จะเกดิกระบวนการ

ยอ่ยสลายแบบไมใ่ชอ้ากาศ	(anaerobic	digestion)	

จะเกดิกา๊ซมเีทน	 (CH4)	 กา๊ซไนตรสัออกไซด	์ (N2O)	

ซึง่เปน็สาเหตใุหเ้กดิภาวะโลกรอ้นเนือ่งจากกา๊ซมเีทน

และก๊าซไนตรัสออกไซด์จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

มากกวา่กา๊ซคารบ์อนได	ออกไซด	์(CO2)	เทา่กบั	๒๑	

และ	๓๑๐	เท่า	ตามลำดับ	

	 ดงันัน้	รฐับาลประเทศญีปุ่น่	จงึใหส้ถาบนั	

National	Institute	for	Rural	Engineering	(NIRE)	

และสถาบนั	 National	 Agriculture	 and	 Food	

Research	Organization	NARO	ทำการศึกษา

วจิยัแนวทางการจดัการ	 มวลชวีภาพแบบบรูณาการ	

เพื่อให้มีการนำมวลชีวภาพไปใช้อย่างเหมาะสม	

ครอบคลุมทุกด้านเกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยพบว่า	

สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน	

ถา่นหนินำ้มนัทีด่ใีนภาวะวกิฤตราคานำ้มนัในตลาด

โลกที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	 สามารถใช้

เป็นปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำทดแทนปุ๋ยเคมีในภาค

เกษตรกรรม	ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการ

ปนเปื้อนของน้ำใต้ดินเนื่องจากไนเตรต	กำหนด

เปน็นโยบายการนำมวลชวีภาพไปใชป้ระโยชนโ์ดยมี

วัตถุประสงค์	

	 ๑)	 เพื่อป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อน	

	 ๒)	 เพื่อให้มีการนำมวลชีวภาพไปแปร

สภาพให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์	หมุนเวียนกลับ

สู่ธรรมชาติ	

	 ๓)	 เพื่ อช่ วยในการแข่ งขันของภาค

อุตสาหกรรม	 เนื่องจากภาคเกษตรอุตสาหกรรม

ด้าน	 อาหารจะเกดิของเสยีในกระบวน	 การผลิต	

ซึ่งจะต้องเสียค่าบำบัด	 จำนวนมากก่อนที่จะทิ้ง	

ถ้ามีการทำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะลดค่าใช้จ่าย

ในการบำบัดของเสียลดต้นทุนการผลิต	และมีราย

ได้เพิ่มจากการจัดการที่เหมาะสม	

	 ๔)	 เพื่อช่วยภาคเกษตรกรรม	 การใช้ปุ๋ย

หมักและปุ๋ยอินทรีย์สามารถปรับปรุงบำรุงดินและ

ยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 เพิ่มผลผลิต

พืช	ลดต้นทุนการผลิต	และเพิ่มรายได้เกษตรกร

รวมทั้งลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอีกด้วย		

	 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้จัดทำโครงการต้นแบบ	

Rural	Biomass	Research	Project	หลายแห่ง

ในประเทศญีปุ่น่	โดยทางสถาบนั	National	Institute	

for	Rural	Engineering	(NIRE)	ไดน้ำคณะดงูาน

โรงงาน	Biomass	Refinery	System	จำนวน	๒	แหง่	

มวลชีวภาพ
การจัดการ 

อย่ างครบวงจร 

นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ ๑  
นางเบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข ๒  
นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ๓ 
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ทีเ่มอืง	Yamada	town	จงัหวดั	Chiba	และทีเ่กาะ	

Miyako	Island	จงัหวดั	Okinawa	โดย	Biomass	

Refinery	System	ทัง้	๒	แห่งมีหลักการแนวคิด

และวธิดีำเนนิทีค่ลา้ยกนั	คอื	การนำเอามวลชวีภาพ

กลบัมาใชป้ระโยชนแ์บบบรูณาการครบวงจรครอบ	

คลมุทกุดา้นและเกดิผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ	 สงัคม	

และสิง่แวดลอ้มสงูสดุ	โดยจดัทำเปน็โมเดล	(Biomass	

Utilization	Model)	ดังนี้	

	 โดยขั้นแรกจะทำการสำรวจลักษณะของ

พื้นที่เพาะปลูก	 จำนวนประชาชน	 และจำนวน

ปศุสัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่	 รวมทั้งของเสียที่ผลิตจาก

โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร	 แล้วจึงนำวิเคราะห์	

สงัเคราะห	์ เพือ่วางแผนจะตัง้โรงงานผลติกา๊ซชวีภาพ	

โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ	 ซึ่งจะมีการ

ชีแ้จง้ประโยชนแ์ละผลกระทบในดา้นตา่งๆ	 ของการ	

จัดทำโครงงานการทำมวลชีว	 ภาพไปใช้ประโยชน์

สงูสดุ	(Biomass	Refinery	System)	มีขั้นตอน

วธิกีารและลกัษณะการดำเนนิงาน	 กอ่นทีต่ัง้โรงงาน	

ดังนี้	

	 ๑.	 การผลิตพลังงาน	 (Energy)	 จะมี

การนำมลูสตัวแ์ละของเหลอืทิง้จากโรงงานอตุสาห	

กรรมการผลิตเบียร์และเศษอาหารผสมให้เข้ากัน

คนในบอ่หมกั	 โดยกระบวนการหมกัแบบไมใ่ชอ้ากาศ	

(anaerobic	 fermentation)	 จะเกิดก๊าซมีเทน	

(CH4)	 และนำกา๊ซมเีทนไปผลติ	 เปน็กระแสไฟฟา้

ใช้ในบ้านเรือน	 และมีการทดลองน้ำก๊าซมีเทนไป

ใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์	

	 นอกจากนี้ยังมีการทดลองปลูกมันสำปะ

พชืทีส่ามารถผลติพลงังานทดแทน	Bio	Ethanol	 ใน

เรือนกระจก	 ในสภาพที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

ที่เข้มข้นมากกว่าชั้นบรรยากาศปกติ	 เนื่องจาก

กระบวนการหมกัมลูสตัว	์และของเหลอืจากโรงงาน

อตุสาหกรรมเกษตรแบบไมใ่ชใ้นอากาศ	 เพือ่ทดสอบ

ว่ามันสำปะหลังจะมีการสังเคราะห์	 และเจริญ

เติบโตกว่าสภาพปกติหรือไม่	 และมีการปลูกพันธุ์

ขา้วชนดิใหม่ๆ 	 เพือ่ใชผ้ลติพลงังานทดแทน	 และ

การปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงาน	

	 ๒.	การผลติปุย๋หมกั	(Composting)	สว่น

ทีเ่หลอืจากขบวนการหมกัแบบไมใ่ชอ้ากาศ	จะถกูคดั

แยกออกจากกระบวนการหมกัจากบอ่หมกัโดย	 ส่วน

ที่เป็นของแข็งจะถูกคัดแยกเข้าสู่ลานหมัก	 ภายใน

อาคารผลติปุย๋หมกัแลว้ทำการตากเพือ่ลดความชื้น	

และนำเข้าเก็บในอาคารเก็บปุ๋ยหมักเพื่อนำไปใช้	

ในแปลงเกษตรกรตอ่ไป	โดยมกีารตรวจสอบคณุภาพ

จากผลวเิคราะหป์รมิาณธาตอุาหารไนโตรเจน	 ฟอส	

ฟอรสั	โพแทสเซยีม	แคลเซยีม	แมกนเีซยีม	และ

Biomass Utilization Model (2008) 
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ซลัเฟอร	์ รวมทัง้คา่การนำไฟฟา้	 นอกจากนีย้ังมี

การนำปุ๋ยหมักไปทดลองใช้ในภาคสนามในพื้นที่

ขนาดใหญ่	 ในผักขม	ถั่วเหลืองและอ้อยในพื้นที่

บริเวณใกล้เคียง	 เพื่อหาอัตราการใช้ปุ๋ยหมักร่วม

กบัปุย๋เคมทีีเ่หมาะสม	 เพือ่นำไปสง่เสรมิใหเ้กษตรกร

นำไปใชป้ฏบิตัติอ่ไป	ในการลดตน้ทนุการผลติ	เพิม่	

ผลผลติพชื	เพิม่รายได	้และรกัษาสิง่แวดลอ้มตอ่ไป	

ส่วนที่เป็นของเหลวที่ผ่านกระบวนการย่อยสลาย

แบบไม่ใช้อากาศ	จะมีสีดำจะถูกแยกออกมา	บ่อ

หมักขนาดใหญ่	 เพื่อนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	

(biofertilizer)	นำไปบรรจุลงในแทงค์ขนาดใหญ่	

และบรรจุขวด	 ซึ่งมีการทดสอบคุณภาพของปุ๋ย

อนิทรยีน์ำ้ตอ่การเจรญิเตบิโตของพชื	พบวา่	อตัรา

ทีเ่หมาะสมในการใชใ้นพชืใหเ้จอืจาง	 ๑:๕๐๐	 และ	

นำไปฉดีพน่ลงไปในดนิ	 โดยจะมรีถยนตท์ีอ่อกแบบ

สำหรับบรรจุปุ๋ยอินทรีย์	 และสามารถนำไปฉดีพน่

ลงในแปลงไดอ้ยา่งสะดวก	 ซึ่งเกษตรกรที่นิยมใช้

อย่างแพร่หลาย	

	 ๓.	 Pyrolysis	 เป็นขบวนการสลายตัว

ทางเคมขีองอนิทรยีส์าร	 ภายใตอ้ณุหภมูแิละความ	

ดันสูงในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน	 จะเกิดก๊าซเพื่อไป

ผลิตพลังงานขับเคลื่อนเครื่องจักร	และ	จะไดข้อง	

เหลวสนีำ้ตาลเขม้หรอืสดีำ	 มลีกัษณะเปน็กรดอนิทรยี	์

ซึง่นำไปใชท้างการเกษตรสำหรบัขบัไลแ่มลงศตัรพูชื	

และนอกจากนี้	 เกิดขบวนการ	 Carbonization	

เป็นขบวนการเปลี่ยนอินทรีสารที่เป็นของแข็งให้

เป็นถ่าน	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอน	 (Carbon	

product)	ชนดิหนึง่มสีดีำเทา	และจากการวเิคราะห์

สมบตัทิางกายภาพ	พบวา่	มรีพูรนุจำนวนมาก	จงึ	

มกีารนำไปใชใ้นภาคอตุสาหกรรมเพือ่ใชใ้นการดดูกลิน่	

(deodorant)	 และมีการนำไปในภาคเกษตรกรรม	

โดยนำไปผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมี	จะช่วยเพิ่ม

Production of methane gas and use 

Co-generation by methane gas 
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ประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยเคมี	 ทำให้ปุ๋ยเคมี

ค่อยๆ	 ปลดปล่อยสู่ดิน	 (slow	 release)	 ทำให้

ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี	

	 ประโยชน์	 ทำให้มีวิสัยทัศน์	 มุมมองใน

การจัดการมวลชีวภาพในอนาคตจะต้องเป็นแบบ

บูรณาการภาคอย่างครบวงจร	 ครอบคลุมทุกด้าน

ของทกุภาคสว่น	และทำใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	ทัง้

ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	 รวมทั้งใน

แงผ่ลตอบแทนทางเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม	

รวมทัง้ลดปญัหาภาวะโลกรอ้นเปน็ขบวนการจดัการ

มวลชีวภาพแบบสะอาด	(Clean	Development	

Mechanism)	 นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาองค์

ความรู้และข้อมูลการจัดการมวลชีวภาพจากมูล

สัตว์	 วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร	 ของเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	 ขยะเศษอาหารตาม

บา้นเรอืนมาใชป้ระยกุตใ์ชใ้นการทดลองวจิยั	 และ

สรา้งตน้แบบโรงงานจดัการมวลชวีภาพ	(Biomass	

Refinery	 System	 in	 Thailand)	 ในประเทศ

ไทยต่อไป	

	

Application of digested liquid Super-heated steam carbonization  
(for producing solid fuel) 
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	 โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อัน

เนือ่งมาจากพระราชดำร ิตัง้อยูท่ีห่มู ่๑๑ ตำบล 

ภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน พื้นที่โครงการ

ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ไร่  

	 เมือ่วนัที	่๑๖	กมุภาพนัธ	์๒๕๔๓	สมเดจ็	

พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ได้เสด็จทรง

เยี่ยมราษฎรบ้านจูนใต้	 ตำบลภูคา	 อำเภอปัว	

จงัหวดันา่น	 ทรงเหน็สภาพความเปน็อยูข่องราษฎร

ทีม่คีวามดว้ยโอกาส	ทัง้ทางเศรษฐกจิ	และสงัคม	

จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง	 ดำเนินการช่วยเหลือพัฒนาราษฎร	

บ้านจูนใต้	 บ้านจูนเหนือ	 บ้านกอกหลวง	 และ

บ้านกอกน้อย	 โดยเริ่มกระบวนการพัฒนา	 ที่มี

รากฐานจากความตอ้งการของราษฎรอยา่งแทจ้รงิ

การทำนาขั้นบันได
โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
จึงได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่
เป็นขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าว
ซึ่งสามารถลดการชะล้าง
พังทลายของดินและกักเก็บน้ำได้

วิชาการ

ข้อมูล: สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 
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จากภายในหมู่บ้านออกสู่สังคมภายนอก

ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป	 ตามกรอบ

ความคิดเศรษฐกิจพอเพียง	

	 จากสภาพปัญหาการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่อทำไร่เลื่อนลอย	

และไร่หมุนเวียน	ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติลดลง	

เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน	 ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก	

ผลผลติการเกษตรและผลผลติจากปา่ลดลง	 โครงการพฒันาบา้นกอก-บา้นจนู	

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร	ิในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนินีาถ	จงึ

ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาข้าวแทนการไร่ข้าว	

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน	 จึงได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่เป็นขั้นบันได	 เพื่อ

ปลูกข้าว	ซึ่งสามารถลดการชะล้างพังทลายของดิน	และกักเก็บน้ำได้	จาก

การดำเนนิงานทีผ่า่นมาในป	ี๒๕๕๑	มเีกษตรกรเขา้รว่มโครงการจำนวน	๑๑๗	

ราย	พื้นที่กว่า	๒๐๐	ไร่	การปลูกข้าวได้ผลดี	เกษตรกรให้การยอมรับ	ลด
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พื้นที่ปลูกข้าวไร่ลง	เปลี่ยนมา

ทำนาแทน	 ความสำเรจ็จากการ

ทำงานร่วมกันของทุกส่วน	 ทั้ง

ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้	

ดิน	 น้ำ	 การถ่ายทอดความรู้

เทคโนโลยดีา้นการผลติพชื	และ

บรหิารจดัการกลุม่การใช้น้ำ	ในปี	๒๕๕๒	มีแผนขยายพื้นที่ทำนาขั้นบันไดเป็น	๕๐๐	

ไร	่ เพือ่สนองความตอ้งการของเกษตรกร	 และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาต	ิ

อยา่งมปีระสทิธภิาพและยั่งยืน	
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	 ๒.	เปน็แบคทเีรยีทีส่ามารถผลติกรดอนิทรยี	์ เพื่อ
ละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตที่อยู่ในรูปที่เป็น
ประโยชนต์อ่พชื	เชน่	Burkholderia	sp.	
	 ๓.	เจรญิทีอ่ณุหภมู	ิ๒๗-๓๕	องศาเซลเซยีส	
	 ๔.	เจรญิในสภาพทีม่คีวามเปน็กรดเปน็ดา่ง	๖.๕-๗.๕	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
วัสดุสำหรับขยายเชื้อ	พด.11	
	 ๑.	ปุ๋ยหมัก	 ๑๐๐	กิโลกรัม	
	 ๒.	รำข้าว	 	๑	กิโลกรัม	
	 ๓.	จุลินทรีย์สำหรับพืช	
	 	 ปรบัปรงุบำรงุดนิ	พด.๑๑	๑๐๐	กรมั	(๑	ซอง)		
วิธีการขยายเชื้อ	
	 ๑.	ผสมจลุนิทรยีส์ำหรบัพชืปรบัปรงุบำรงุดนิ	 พด.๑๑	
และรำข้าวในน้ำ	๕	ลิตร	คนให้เข้ากันนาน	๕	นาที	

วัตกรรมจุรินทรีย์ดิน	พด.๑๑	เป็นผลิตภัณฑ์	
จลุนิทรยีท์ีม่ปีระสทิธภิาพในการตรงึไนโตรเจน
จากบรรยากาศเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืช

ปรบัปรงุบำรงุดนิ	 โดยแบง่ออกเปน็จลุนิทรยี	์พด.๑๑	สำหรบั	
ปอเทอืง	ซึง่จลุนิทรยีช์นดิดงักลา่วจะมปีระสทิธภิาพ	ในการ
ตรึงไนโตรเจนสำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดินชนิดนั้นๆ	 อีก
ทั้งยังมีจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายฟอสฟอรสั
ในดนิใหเ้ปน็ประโยชนแ์กพ่ชื	เพื่อการใช้ประโยชน์พืชปรับ	
ปรุงบำรุงดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
	
	
	
	
	 	
	
	
	 	
	 ๑.	 เปน็จลุนิทรยีก์ลุม่ไรโซเบยีม	ทีส่ามารถ	ตรงึ
ไนโตรเจนจากอากาศให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช	
อาศัยอยู่ในปมรากและลำต้นของพืชปรับ	 ปรุงบำรุงดิน
แบบพึง่พาซึง่กนัและกนั	 โดยไรโซเบยีมเปน็เชือ้แบคทเีรยี
ที่จัดอยู่ในสกุล	 Rhizobium	 ย้อมสีแกรมลบ	 ไม่สร้าง	
สปอร์	 มีรูปร่างเป็นท่อน	 ต้องการออกซเิจนในการเจรญิ
เตบิโต	 สามารถเขา้สูร่าก	 พชืปรบัปรงุบำรงุดนิ	 และสรา้ง
ปมเพือ่ตรงึไนโตรเจนจากอากาศได้	

จุลินทรีย์สำหรับพืช
ปรับปรุงบำรุงดินพด.11

คุณสมบัติของจุลินทรีย์สำหรับพืช
ปรับปรุงบำรุงดินพด.11

วิธีขยายเชื้อจุลินทรีย์สำหรับพืช
ปรับปรุงบำรุงดินพด.11

น

น่ารู้เรื่องดินและน้ำ
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	 ๒.	รดสารละลายจลุนิทรยีส์ำหรบัพชืปรบัปรงุบำรงุดนิ	
พด.๑๑	ลงในกองปุ๋ยหมัก	และคลุกเคล้าให้เข้ากัน	
	 ๓.	ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความสูง	
๕๐	 เซนติเมตร	และใช้วัสดุคลุมกองปุ๋ย	 เพื่อรักษาความ	
ชื้นให้ได้	๗๐	เปอร์เซ็นต์	
	 ๔.	กองปุ๋ยหมักให้อยู่ในที่ร่มเป็นเวลา	๔	วัน		
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ๑.	หวา่นปุย๋หมกัทีข่ยายเชือ้	 พด.๑๑	 ใหท้ัว่พืน้ทีป่ลกู	
หรอืโรยในแถวรอ่งปลกู	๑๐๐	กโิลกรมัตอ่ไร	่
	 ๒.	หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองอัตรา	 ๕	 กิโลกรัมต่อไร่	
หรือหว่านเมล็ดโสนอัฟริกันที่แช่น้ำแล้ว	๑	คืน	อัตรา	๕	
กิโลกรัมต่อไร่	
	
	
	
	

คำแนะนำ	
	 ๑.	ไถกลบพืชปรับปรุงบำรุงดินในช่วงระยะเวลาออก	
ดอก	ทิ้งไว้	๗-๑๐	วัน	แลัวจึงปลูกพืชหลักตาม	 	
	 ๒.	เก็บจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน	พด.๑๑	
(ปอเทอืง	หรอืโสนอฟัรกินั)	และปุย๋หมกัทีข่ยายเชือ้	พด.๑๑
แล้วไว้ในที่ร่ม	 	
	

อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อ
จุลินทรีย์สำหรับพื๙ปรับปรุงบำรุงดินพด.11

	 ๑.	เพิ่มปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน	 เป็นแหล่งธาตุ
อาหารไนโตรเจนทดแทนปุเ๋คม	ีในระบบเกษตรอินทรีย์	
	 ๒.	เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส	
	 ๓.	เพิ่มมวลชีวภาพของพืชปรับปรุงบำรุงดิน	 (ปอ
เทือง	หรือโสนอัฟริกัน)	
	 ๔.	เพิ่มอินทรีย์วัตถุ	และความอุดมสมบูรณ์ของดิน	
	 ๕.	ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของ
ดินให้ดีขึ้น	
	 ๖.	ทำให้ดินร่วนซุย	 มีการระบายน้ำ	 อากาศ	 และ
ความสามารถในการอุ้มน้ำดีขึ้น	
	 ๗.	ทำให้การปลูกพืชหลักตามมาได้รับผลผลิตเพิ่ม		
สูงขึ้น	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		
 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  
 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 โทร. ๐๑-๕๗๙-๒๘๗๕ 
 www.ldd.go.th  
 E-mail: osb_1@ldd.go.th  

ประโยชน์ของจุลินทรีย์สำหรับพืช
ปรับปรุงบำรุงดินพด.11
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ข้าวหอมมะลิ
ใ น ทุ่ ง กุ ล า ร้ อ ง ไ ห้  
สุขสันต์สุทธิผลไพบูลย์
อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วุฒิอาสาธนาคารสมองในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

การที่เรียกทุ่งกุลาร้องไห้นั้นมีตำนานเลา่ขานกนัมาวา่	นบัเปน็เวลารอ้ยๆ	ป	ี
มาแลว้ชาวบา้นเรยีกพอ่คา้ทีใ่ชโ้คเทยีม	
เกวียนและหาบหามสรรพสินค้าอาทิ	

เชน่	สยีอ้มผา้	เขม็	แพรพรรณ	เครือ่งถมทีส่านดว้ย	
จกัตอกไมไ้ผท่ารกัลงสมีลีวดลายตา่งๆ	ยา	สมนุไพร	
เป็นหมู่ๆ	 ๒๐-๒๐	 คน	 เที่ยวเร่ขายตามหมู่บ้าน
วา่	 พวกกลุาซึง่มพีวกหนึง่นำสนิคา้เทีย่วเรข่ายมา	
ทางอบุลราชธาน	ีศรสีะเกษ	สรุนิทร	์เมือ่ขายสนิคา้
หมดแลว้คดิกลบับา้น	 พอมาถงึทอ้งที	่ ปจัจบุนัเปน็
อำเภอทา่ตมู	จงัหวดัสรุนิทร	์ประจวบ	เป็นช่วงฤดู
แล้งจึงซื้อครั่งใส่เข่งมากพอที่จะหาบไปได้	 เพื่อทำ
สีย้อมผ้าแล้วนำกลับมาขายอีกครั้งหนึ่ง	 พอข้าม
แมน่ำ้มลูมาไดห้นอ่ยหนึง่กถ็งึทุง่อนักวา้งใหญไ่พศาล	
จงึไดพ้ากนัเดนิตดัทุง่เพือ่ไปทางอำเภอพยคัฆภมูพิสิยั	
จังหวัดมหาสารคาม	 ขณะเดินข้ามทุ่งรู้สึกเหน็ด	
เหนื่อยเมื่อยล้ามาก	 น้ำจะดื่มกลั้วคอก็ไม่มีต้นไม้
ที่จะพักอาศัยร่มเงาพักผ่อนก็หายากเต็มที	มองไป

ข้างหน้าเห็นคนๆ	 หนึ่งก็พากันหาบครั่งเดินลัดไป
มองด้วยตาเห็นว่าใกล้แต่เท้าเดินนั่นสิไกลแสน
ไกลทัง้แดดกร็อ้นจดั	 ตา่งหวิโหยอดิโรยไปตามๆ	 กนั	
ครั่งที่หาบมาจะทิ้งก็เสียดาย	 จึงพากันโอดครวญ
ร้องห่มร้องไห้และคิดว่าจะเอาชีวิตมาตายในทุ่งนี้
เปน็แนแ่ท	้อาศยัความอดทนบกึบนึเดนิไปถงึดงนัน้	
ครัน้จะเดนิทางตอ่ไปกท็อ้ใจเพราะยงัมทีุง่เวิง้วา้งอยู่
ขา้งหนา้อกี	 จงึเทครั่งทิ้งเหลือแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่ง
ห่มและอาหารสำหรับเดินทางเท่านั้นเพื่อจะได้เบา	
แรง	เมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านใดชาวบ้านที่เคยซื้อ	
สิ่งของจากพวกกุลาที่เคยนำมาขายแต่ไม่มีอะไร
จะขายให	้กลุาพวกนัน้คดิถงึความหลงัทีไ่ดร้บัความ	
ลำบากยากแคน้ขึน้มากไ็ดแ้ตเ่สยีใจและรอ้งไห	้ ดว้ย
เหตผุลดังกล่าวข่าวนี้ก็เล่าลือกระจายไปทุกแห่ง
หน	จึงให้ชื่อทุ่งนี้ว่า	“ทุ่งกุลาร้องไห้”	สืบมาจน
กระทั่งทุกวันนี้	
	 ทุง่กลุารอ้งไหม้พีืน้ทีป่ระมาณ	๒.๑	ลา้นไร	่
โดยมีความยาวสูงสุดวัดได้	๑๕๐	กม.	และความ

เทคโนโลยีชาวบ้าน
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ทุ่งกุลาร้องไห้มีพื้นที่ประมาณ 2.1 ล้านไร่  
โดยมีความยาวสูงสุดวัดได้ 150 กม. และ

ความกว้าง 50 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
สภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่  
มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 

กว้าง	๕๐	กม.	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสภาพภูมิ	
ประเทศเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่	 มีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นที่	๕	จังหวัด	๑๐	อำเภอ	๕๑	ตำบล	
๖๗๖	หมู่บ้าน	ดังนี้	คือ	
	 ๑.		จงัหวดัรอ้ยเอด็	มพีืน้ที	่๙๘๖,๘๐๗	ไร	่
หรอื	๔๖.๘%	อยูใ่น	๔	อำเภอ	คอื	อำเภอเกษตรวสิยั	
อำเภอสุวรรณภูมิ	 อำเภอปทุมรัตต์	 และอำเภอ
โพนทราย	
	 ๒.		จงัหวดัยโสธร	มพีืน้ที	่64,000	ไร	่หรอื	
๓.๑%	อยู่ในบางส่วนของอำเภอมหาชนะชัยและ
อำเภอค้อวัง	
	 ๓.		จงัหวดัศรสีะเกษ	มพีืน้ที	่๒๘๗,๐๐๐	ไร	่
หรือ	๑๓.๖%	อยู่ในอำเภอราศีไศล	
	 ๔.		จังหวัดสุรินทร์	มีพื้นที่	๕๗๕,๙๙๓	ไร	่
หรือ	 ๒๗.๓%	 อยู่ในอำเภอท่าตูม	 และอำเภอ
ชุมพลบุรี	
	 ๕.		จงัหวดัมหาสารคาม	มพีืน้ที	่๑๙๓,๘๙๐	ไร	่
หรอื	๙.๒%	อยูใ่นบางสว่นของอำเภอพยคัฆภมูพิสิยั	

	 ที่ดินในทุ่งกุลาร้องไห้ประกอบด้วยที่ดอน
ใช้ปลูกพืชไร่ได้แก่	 มันสำปะหลัง	 ข้าวโพด	 ข้าว
ฟ่าง	อ้อย	ถั่วต่างๆ	กับหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือจะใช้
เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ก็ได้	 และที่ลุ่มใช้ปลูกข้าว
จากการสำรวจดินของกองสำรวจและจำแนกดิน	
กรมพฒันาทีด่นิ	พบวา่ทีด่อนพืน้ทีร่วม	๑๐๑,๘๐๗	ไร	่
มีชุดดิน	 ๔	 ชุดด้วยกันที่มีระดับสูงลดหลั่นลงมา
คือ	
		 ๑.	ชุดดินโคราชพื้นที่	๔๘,๕๑๑	ไร่		
	 ๒.	ชุดดินน้ำพองพื้นที่	๕๑,๘๙๖	ไร่	
	 ๓.	ชุดดินโพนพิสัยพื้นที่	๕๖๔	ไร		
	 ๔.	ชุดดินเรณูพื้นที่	๘๖๔	ไร่	
ส่วนที่ลุ่มพื้นที่รวม	๑,๖๘๙,๙๗๗	ไร่	ใช้ปลูกข้าว
มีชุดดินต่างๆ	ระดับความสูงลดหลั่นลงมาดังนี้	
	 ๑.	ชุดดินอุดรพื้นที่	๒๘๒	ไร่	 	
	 ๒.	ชุดดินอุบลพื้นที่	๑๘๑,๖๓๑	ไร่		
	 ๓.	ชุดดินอ้นพื้นที่	๑,๑๒๐	ไร่	 	
		 ๔.	ชุดดินร้อยเอ็ดพื้นที่	๔๓๖,๐๓๕	ไร่	
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	 ๕.	ชุดดินกุลาร้องไห้พื้นที่	๓๗๓,๔๒๒	ไร	่
	 ๖.	ชุดดินท่าตูมพื้นที่	๖๑๙,๓๖๑	ไร่	
	 ๗.	ชุดดินราชบุรีพื้นที่	๓,๑๐๓	ไร่	
	 ๘.	ชุดดินพิมายพื้นที่	๗๕,๐๒๓	ไร่	
	 จากการสังเกตและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเวลา	
๓๕	 ปี	 คุณเฉลียว	 แจ้งไพร	 อดีตผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษด้านสำรวจจำแนกและวางแผนการใช้ที่ดิน	
กรมพฒันาทีด่นิ	 และอดตีผูต้รวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 ได้ชี้แจงว่า	มีดินนา	๕	ชุด	
คือ	 ชุดดินร้อยเอ็ด	 ชุดดินร้อยเอ็ดดินร่วน	 ชุด
ดนิกลุารอ้งไห	้ชดุดนิทา่ตมู	ชดุดนินครพนม	เหมาะ	
กับข้าวหอมมะลิซึ่งปลูกซ้ำที่เดิมด้วยการไม่เปลี่ยน	
เมล็ดพันธุ์ข้าวกี่ปีก็ตาม	 ยังมีความหอมอยู่เสมอ
ไม่เสื่อมคลาย	จากข้อมูลชุดดินนาข้างต้น	๓	ชุด	
ชุดดินร้อยเอ็ด	ชุดดินกุลาร้องไห้	ชุดดินท่าตูม	มี
พื้นที่รวมกัน	 ๑,๔๒๙.๘๑๘	 ไร่	 นับว่าเป็นแหล่ง
ใหญ่แหล่งหนึ่ง	 เนื่องจากข้าวหอมมะลิหรือข้าว
ขาวดอกมะลิ	๑๐๕	เป็นข้าวที่มีข้อดีจุดเด่นหลาย
ประการสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ดีกว่าข้าวพันธุ์อื่นกล่าวคือ	 ทนทานต่อความแห้ง
แล้งเหมาะที่จะปลูกในนาเขตน้ำฝน	 ทนดินเปรี้ยว

และดินเค็มได้ดีพอสมควร	ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัย
เลยวา่	 เมือ่นำขา้วหอมพนัธ์นุีท้ีป่ลกูในชดุดนิองครกัษ	์
ชุดดินรังสิต	 ชุดดินมหาโพธิ์	 ชุดดินดอนเมือง	
ซึ่งดินชั้นบนอยู่บนตะกอนน้ำกร่อยในดินชั้นล่างใน	
อำเภอบางคลา้	อำเภอราชสาสน	์จงัหวดัฉะเชงิเทรา	
มาปลูกในชุดดินร้อยเอ็ด	ชุดดินกุลาร้องไห้	ชุดดิน	
ทา่ตมู	 ทีม่เีกลอืสนิเธาวข์า้งใตแ้ลว้ไดข้า้วสารคณุภาพ
เม็ดยาวเรียว	 แกร่ง	 ใสสวย	 มีความหอมมากดี
กวา่แหลง่เดมิเสยีอกี	การปรบัปรงุบำรงุดนิเพือ่เพิม่	

ผลผลิตข้าวหอมในทุ่งนี้	 เจ้า
หน้าที่กรมพัฒนาที่ดินไดแ้นะนำ
ว่าถ้าที่นาบางแห่งเป็น	 กรดจัด
มากควรใช้ปูนขาวอัตรา	๕๐-๙๐	
กก.	ตอ่ไร	่หวา่นกอ่นไถ	ทีเ่ตรยีม
ดนิเพือ่ลดความเปน็กรด	 ใหน้อ้ย
ลง	 โดยทำใหไ้ดป้รมิาณแรธ่าตทุี่
เป็นประโยชน์ต่อต้นข้าวมากขึ้น	
ถา้เปน็ดนิเคม็จดัจากการทดสอบ
แนะนำให้ใช้แกลบเป็นวัสดุปรับ	
ปรุงอัตรา	 ๒,๐๐๐	 กก.	 ต่อไร่	
หว่านหลังเก็บเกี่ยวข้าว	 แล้ว
ไถกลบเมื่อฝนตกจะช่วยให้ดิน

เหนียว	 ดินเหนียวปนทรายที่แน่นทึบเป็นดิน
โปร่งร่วนซุย	 ถ่ายเทอากาศและน้ำดีขึ้นรากข้าว
ชอนไชได้สะดวก	 แร่ธาตุอาหารรองที่สำคัญใน
แกลบ	 ได้แก่	 ซิลิอ้าซึ่งทำให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่
ล้มง่ายและต้านทานต่อโรคแมลงอกีดว้ย	ปกตขิา้ว
หอมมะลใิหผ้ลผลติคอ่น	 ข้างต่ำ	 ๓๐๐-๓๒๐	 กก.	
ต่อไร่	 แนวทางการเพิ่มผลผลิตได้กว้างขวางเป็น
รูปธรรมในพื้นที่มากๆ	 คือ	 ใช้ปุ๋ยพืชสดโสนอัฟริ
กันที่สามารถขึ้นได้ดีในดินเค็มและเพิ่มอินทรีย์
วัตถุด้วยการหว่านเมล็ดอัตรา	 ๗	 กก.	 ต่อไร่	
เมื่ออายุได้	๖๕-๗๐	วัน	ก็ไถกลบแลว้ทิง้ไวอ้กี	๗	
วันเพื่อให้ต้นโสนสลายตัวก่อนที่จะปลูกข้าวตาม	
โดยสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ประมาณ	
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๔๒-๗๒	 กก.	 ต่อไร่	 และประมาณ	 ๒	 ใน	 ๓	
ของไนโตรเจนที่ตรึงได้จะถูกปลดปล่อยลงสู่ดิน	
นอกจากโสนนี้แล้วยังมี	โสนคางคก	โสนจีนแดง	
โสนอินเดีย	 ถั่วพร้า	 ถั่วพุ่ม	 ถัว่เขยีว	 การเพิม่
อนิทรยีว์ตัถใุนรปูอืน่กค็อื	 ปุย๋คอก	 ปุ๋ยหมัก	 ส่วน
การเพิม่อาหารแรธ่าตใุนดนิอกีแบบ	หนึง่ไดแ้ก	่ปุย๋
เคมีสูตรที่แนะนำ	 ๑๖-๑๖-๘	 อัตรา	 ๒๐-๒๕	 กก.	
ต่อไร่	แบ่งใส่	๒	ครั้ง	คือหลังปักดำ	๗-๑๐๐	วัน	
และระยะที่ต้นข้าวตั้งท้องได้ผลผลิตข้าวเปลือก
เฉลีย่ประมาณ	๖๗๘	กก.	
ต่อไร	่
	 ก ร มส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตรโดยสำนกังาน	
เกษตร	 ๕	 จังหวัดที่มี
พื้นที่ในทุ่งนี้	 ได้ดำเนิน	
การโครงการเร่งรัดและ
พัฒนาการผลิตข้าวหอม
มะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห	้
ดว้ยกจิกรรมการสง่เสรมิ	
ใช้เมล็ดข้าวพนัธุด์	ี การ
ส่งเสริมบำรุง	 ดินด้วย
การใชถ้ัว่เขยีวเปน็ปุย๋พชื	
สด	 การรณรงค์ทำนา
หวา่นแทนนาดำ	 การรณรงคป์อ้งกนักำจดัศตัรขูา้ว
โดยวธิผีสมผสาน	 การสง่เสรมิรว่มกบัภาคเอกชนการ
ถา่ยทอดเทคโนโลยแีละเยี่ยมเกษตรกร	
	 คุณพชร	 อิศรเสนา	 อดีตปลัดกระทรวง
พาณิชย์ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่าง
ประเทศ	ได้ริเริ่มให้จัดประกวดข้าวหอมมะลิจาก
จังหวัดอุบลราชธานี	ร้อยเอ็ด	ยโสธร	ศรีสะเกษ	
สรุนิทร	์มหาสารคาม	บรุรีมัย	์ครัง้แรกในปเีพาะปลกู	
๒๕๒๓/๒๔	ปรากฏว่า	รางวัลที่	๑-๓	และชมเชย	
๗	 รางวัล	 ๕	 จังหวัดของทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับ	 ๙	
รางวัล	 ต่อมาปีเพาะปลูก	 2527/28-2531/32	
ได้เพิ่มจังกวัดกาฬสินธุ์	 สกลนคร	 หลังจากนั้น

จนถึงปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้า
ภายใน	 ร่วมกับสมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ
เปิดกว้างให้เกษตรกรทุกภาคที่มีศักยภาพปลูก
ข้าวหอมมะลิได้มีโอกาสนำผลิตผลของตนเข้า
รว่มประกวดและเพิม่รางวลัชมเชยเปน็	15	รางวลั	
	 อนึ่งจากประสบการณ์ตรวจสอบหาความ	
หอมของข้าวนี้	 โดยไม่เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์	 ๕๐	 ปี	
ที่ปลูกในชุดดินองรักษ์	 ชุดดินรังสิต	 ชุดดินมหา
โพธิ์	 ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของน้ำกร่อยที่มี

เกลือสมุทรรวมอยู่ด้วย	 ยังมีความหอมชัดเจนดี
และข้อมูลของ	 คุณเฉลียว	 แจ้งไพร	 ดังนั้นกรม
พัฒนาที่ดินควรจัดทำแผนที่ดินกำหนดเขตปลูก
ข้าวหอมมะลิในชุดดินร้อยเอ็ด	 ชุดดินกุลาร้องไห้	
ชุดดินท่าตูม	 เพื่อได้ข้าวหอมคุณภาพดีจำหน่าย	
ส่วนดินอื่นแนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าวเหนียวไว้
บริโภคภายในครัวเรือน	
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งานวิจัย

ข้าวโพดหวาน
โครงการวิจัย: ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
และปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ... 

๑.	คำสำคัญของเรื่องที่ทำการวิจัย	
	
	 ปุย๋อนิทรยี	์ (organic	 fertilizer)	ปุย๋เคม	ี (chemical	
fertilizer)	ข้าวโพดหวาน	(maize)		ผักคะน้า	(kale)		
	
๒.	หลักการและเหตุผล	
	
	 ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกจิ	การพัฒนาทางภาคการเกษตรสามารถทำราย
ได้ให้แก่ประเทศแทนรายได้จากภาคอุตสาหกรรม	 และ
ธุรกิจอื่นๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 ดังนั้น	 จึงมีความจำเป็นที่จะ
ต้องมีการพัฒนาทางด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช	
แต่เกษตรกรส่วนใหญ่	 	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ	
เพิ่มผลผลิตพืชอย่างถูกวิธี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่ม	
ผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น	ด้วยวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆ	ติดต่อ
กันเป็นเวลานาน	จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สภาพดินทั้ง
ทางเคมีและทางชีวภาพเสื่อมโทรมลง	ดินแน่นขึ้น	ความ	
อุดมสมบูรณ์ของดินและปริมาณอินทรีย์วัตถุต่ำลง	 ทำให้	
พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดี	
	 ในการพฒันาทางดา้นการเกษตร	 โดยการเพิม่ศกัยภาพ
การผลิตของดินเพื่อให้ได้ผลผลิตของพืชมากขึ้นนั้น	การ
ใส่ปุ๋ยเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มการเจริญ	
เติบโตของพืช	ผลผลิตพืช	และความอุดมสมบูรณ์ให้แก่
ดิน	แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวในปริมาณที่มากเกิน	
ความจำเป็นส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าว	 และใช้ต้นทุน
ในการผลิตสูง	 ดังนั้น	 การพิจารณาในด้านการใช้ปุ๋ย
อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านปุ๋ย
ชนิดต่างๆ	 เช่น	 ปุ๋ยชีวภาพ	ปุ๋ยอินทรีย์	 และพืชปุ๋ยสด		
มาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีแบบผสมผสานในการผลิตพืช	 เพื่อ
ชว่ยปรบัปรงุสมบตัทิางเคมแีละกายภาพของดนิใหเ้หมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืช	 จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิต	
จากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวซึ่งมีราคาสูง	และเป็น

แนวทางหนึ่งที่ทำให้การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เป็นไปอย่างยั่งยืน	
	
๓.	วัตถุประสงค์	
	
	 ๑.	เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน	
	 ๒.	เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ย	
เคมีในอัตราต่างๆ	ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ข้าวโพดหวาน	
	
๔.	อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	
	
	 ๔.๑	 ดนิทีใ่ชท้ำการวจิยัคอื	 ชดุดนิทา่ยาง	 (Tha-
yang	:	Ty)	มีลักษณะตามสัณฐานวิทยาคือ	เป็นดินตื้น	
ดินบนลึก	 ๑๐-๒๐	ซม.	 เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
ปนกรวด	หรือดินร่วนปนกรวด	มีสีน้ำตาลเข้ม	ดินสีน้ำ	
ตาลปนเหลือง	 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว	
ปนกรวด	มีสีเหลือง	เหลืองปนแดง	แดงปนเหลือง	ดิน
มีการระบายน้ำดี	ความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้เร็วปาน
กลางถึงเร็ว		
	 ๔.๒	 เมล็ดพันธุ์พืช:	เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน	
	 ๔.๓	 ปุ๋ยหมัก	
	 ๔.๔	 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด	
	 ๔.๕	 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	พด.๒	
	 ๔.๖		 ปุย๋เคมสีตูร	๑๕-๑๕-๑๕	และ	ยเูรยี	(๔๖-๐-๐)	
	 ๔.๗		สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลง	
	 ๔.๘		อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างดินและพืช	
	 ๔.๙		เครื่องชั่ง	
	 ๔.๑๐		เทปวัดระยะและวัดความสูงของต้นพืช	
	
๕.	วิธีการวิจัย	
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	 	 ๕.๑	 โครงการวิจัย	 :	 ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ข้าวโพดหวาน	
	 	 	 ๕.๑.๑	 การวางแผนการทดลอง	
	 	 ทำการทดลองในแปลงทดลอง	วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก	 ;	 RCB	 (Randomized	
complete	 block	 design)	 มี	 ๕	 ตำรับการทดลอง
ดังนี้		
	 ตำรับการทดลองที่	๑	(T1)	=	ตำรับควบคุม	
	 ตำรับการทดลองที่	๒	(T2)	=	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 อัตรา	๔๐๐	กก./	ไร	่
	 ตำรับการทดลองที่	๓	(T3)	=	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	๑๕-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๕-๑๕	อัตรา	๕๐		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กก./ไร่	และยูเรีย		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 อัตรา	๑๕	กก./ไร่	
	 ตำรับการทดลองที่	๔	(T4)	=	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 อตัรา	๔๐๐	กก.	และ		
			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 พด.๒	
	 ตำรับการทดลองที่	๕	(T5)	=	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 อัตรา	 ๔๐๐	 กก./ไร่	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใส่ยูเรีย	อัตรา	๗.๕	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กก/ไร่		และฉีดพ่น	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	พด.๒	
	 ตำรบัการทดลองที	่๖	(T6)	=		 ใสปุ่ย๋หมกั	๓	ตนั/ไร	่
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปุ๋ยเคมี	 ๑๕-๑๕-๑๕	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 อัตรา	25	กก./ไร่,			
			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ยเูรยี	อตัรา	๑๕	กก./	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ไร่	และ	ฉีดพ่นปุ๋ย	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 อินทรีย์น้ำพด.๒			
	 	 	 ๕.๑.๒	การเตรียมดิน	
	 	 เตรียมดิน	 ๒	 ครั้ง	 โดยทำการไถดะหรือไถครั้ง
แรก	ให้ลึกประมาณ	๒๐-๓๐	เซนติเมตร	ตากดินให้ถูก
แสงแดดไว้ประมาณ	 ๑๐-๑ค	 วัน	 เพื่อเป็นการทำลาย
วัชพืชและโรคแมลงศัตรูพืชบางชนิด	 จากนั้นจึงไถแปร
หรือไถพรวนอีก	 ๑	 ครั้ง	 เพื่อเป็นการทำลายต้นอ่อน
วัชพืชที่กำลังงอก	 ทำให้ดินแตกร่วน	 มีอากาศถ่ายเท
สะดวก	และอยู่ในสภาพเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบ	
โตของข้าวโพดหวาน	 หลังจากนั้นทำการวัดแปลงและ
แบ่งแปลงย่อย	ซึ่งแต่ละแปลงมีขนาด	๓	X	๔	เมตร	
	 	 	 ๕.๑.๓	การปลูก	
	 	 ในการปลูกข้าวโพดหวาน	 ใช้ระยะระหว่างแถว

ประมาณ	๕๐	เซนตเิมตร	ระยะระหวา่งหลมุ	๒๕	เซนตเิมตร	
ทำการปลกูโดยหยอดเมลด็พนัธุข์า้วโพดหวาน	 เป็นหลุมๆ	
หยอด	๒-๓	เมล็ด/หลุม	และถอนแยกให้เหลือ	๑	ต้น/
หลุม	 หลังจากปลูก	 ๒	 สัปดาห์	 	 ก่อนปลูกคลุกเมล็ด
ด้วยยากันเชื้อรา	
	 	 	 ๕.๑.๔	การบำรุงรักษา	
		 	 	 	 ๕.๑.๔.๑	การใส่ปุ๋ย	
		 	 	 	 -	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในตำรับการทดลองที่		
๒,	๔	และ	๕	โดยแบ่งใส่	๒	ครั้ง	ปริมาณครั้งละ	๒๐๐
กก./ไร่	 คือ	 ใส่ครั้งแรกรองพื้นก้นร่องก่อนปลูก	 ครั้งที่	
๒	 ใส่เมื่อข้าวโพดอายุ	 ๒๐-๓๐	 วันหลังปลูก	 โดยโรย
ข้างแถวปลูกแล้วพรวนกลบ		
		 	 	 	 -	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	 ๑๕-๑๕-๑๕	 ในตำรับการ
ทดลองที่	๓	และ	๖	โดยใส่รองพื้น		ก้นร่องก่อนปลูก	
	 	 	 	 -	ใส่ปุ๋ยยูเรีย	(๔๖-๐-๐)	ในตำรับการทดลอง	
ที่	๓,	๕	และ	๖	ใส่ครั้งเดียวเมื่อข้าวโพดอายุ	๒๕-๓๐
วันหลังปลูก	โดยการโรยข้างแถวปลูกแล้วพรวนกลบ	
	 	 	 	 -	 ใส่ปุ๋ยหมักในตำรับการทดลองที่	 ๖	 โดย
ผสมคลุกเคล้ากับดินให้ทั่วแปลงขณะเตรียมแปลงปลูก	
	 	 	 	 ๕.๑.๔.๒	การฉีดพ่นปุ๋ยน้ำหมัก	พด.๒	
	 ตำรับการทดลองที่มีการฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	พด.๒	
(ตำรับการทดลองที่	 ๔,	 ๕	 และ	 ๖)	 ทำการฉีดพ่นปุ๋ย
อินทรีย์น้ำ	พด.๒	ที่เจือจาง	๑:	๕๐๐	จำนวน	๖๐	ลิตร	
/ไร่	 ทางใบและลำต้นทุกๆ	 ๑๕	 วัน	 แล้วหยุดให้ปุ๋ย
อินทรีย์น้ำ	พด.2	เมื่อข้าวโพดหวานออกดอกและเริ่มให้
ใหม่อีกครั้งในช่วงที่ข้าวโพดติดฝักจนกระทั่งเก็บเกี่ยว		
	 	 	 	 ๕.๑.๔.๓	การดูแลรักษาแปลงทดลอง	
	 กำจัดวัชพืชและ	 ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืชตามความจำเป็น	
	 	 	 ๕.๑.๕	การเก็บเกี่ยว	
	 	 	 	 -	ทำการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเมื่อข้าวโพดอายุ	
๖๐-๘๐	 วัน	 หรือเมื่อ	 ๑๘-๒๐	 วันหลังออกไหม	 ๕๐
เปอร์เซ็นต์	
		 	 	 	 -	ตัดต้นข้าวโพดให้ชิดดิน	 แล้วนำเฉพาะ
ฝักข้าวโพดแยกออกจากต้น	และทิ้งเปลือกคาต้นไว้	ต้น
ข้าวโพดนำไปชั่งหาน้ำหนักสดต้น	 ส่วนฝักนำไปหาผล	
ผลิตและองค์ประกอบผลผลิต	
	 	 	 ๕.๑.๖	การเก็บข้อมูล	
	 	 	 	 ๕.๑.๖.๑	การเก็บข้อมูลด้านพืช	
	 	 	 	 -	การเจริญเติบโต	 :	วัดความสูงต้นข้าวโพด	
โดยสุ่ม	 ๑๐	 ต้น/แปลง	 ทำการวัดทุก	 ๑๕	 วัน	 โดยวัด
ความสูงจากโคนต้นถึงข้อของใบธง	
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	 	 	 	 -	น้ำหนักสดต้นข้าวโพดหวาน	:	ทำการสุ่ม
ต้นข้าวโพด	๑๐	ต้น/แปลง	นำมาชั่งหาน้ำหนักสด	ของ
ตัวอย่างต้นข้าวโพดหวาน	 เพื่อใช้ในการคำนวณหาน้ำ
หนักสดของต้น(กก./ไร่)	
		 	 	 	 -	องค์ประกอบผลผลิต	
	 	 	 	 	 :	 จำนวนฝัก	/	ตารางเมตร	เพื่อคำนวณ
หาจำนวนฝัก/ไร		
	 	 	 	 	 :	 น้ำหนักฝักทั้งเปลือกและน้ำหนักฝัก
ปอกเปลอืก	 (ไมไ่ดอ้บแหง้)	 ในพืน้ทีเ่กบ็เกีย่วเพือ่คำนวณ	
หาน้ำหนักฝัก/ไร	
	 	 	 	 ๕.๑.๖.๒	การเก็บข้อมูลดิน	
	 เก็บตัวอย่างดินก่อนทำการทดลองและหลังเก็บ
เกี่ยวผลผลิต	 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแต่ละแปลงย่อย
ที่ระดับความลึก	๐-๑๕	 เซนติเมตร	 เพื่อนำไปวิเคราะห์

ภาพที่	๑		ผังการวางแปลงปลูกข้าวโพดหวาน	โดยวิธี
การสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก	;	RCB		
	(Randomized	complete	block	design)	
ผลการทดลอง	
๑.	การเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน	
	 	 ๑.๑	ความสูงต้นขณะอายุ	๑๕	วัน	
		ความสูงต้น	 (ซม.)	ขณะอายุ	 ๑๕	วัน	ของข้าวโพด
หวานที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ	 โดยทำ	
การทดลอง	๖	ตำรบัการทดลอง	แตต่ำรบัการทดลองที	่๑	
(ควบคุม)	ไม่ใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี	ดังตารางที่	๑	
จากการทดลอง	 พบว่า	 ในตำรับการทดลองที่	 ๔	 ซึ่งมี
การใสปุ่ย๋อนิทรยีอ์ดัเมด็รองกน้หลมุกอ่นปลกู	 อตัรา	 ๒๐๐	

			

	๑.	เตรียมการทดลอง	

	๒.	เตรียมวัสดุในการทดลอง	

	๓.	วางผงัแปลงทดลองและการเตรยีมแปลง	

	๔.	ปลูกข้าวโพดหวานและดูแลรักษา	

	๕.	เก็บเกี่ยวผลผลิต	

	๖.	เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์และตัวอย่างดิน	

				วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ	

	๗.	เก็บบันทึกรวบรวมและวิเคราห์ข้อมูล	

	๘.	เขียนรายงาน	

แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย	
ตารางการปฏิบัติงาน	

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

สมบัติทางเคมีต่างๆ	 เช่น	 pH,	 Total-N,	 P,	 K,	 OM	
และธาตุอาหารพืชอื่นๆ	ที่จำเป็น	
	 	 	 ๕.๑.๗	การวิเคราะห์ข้อมูล	
	 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	 ทางสถิติด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล	 IRRI	 STAT	 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของตำรับการทดลองด้วยวิธี	 Duncan’s	 Multiple	
Range	 Test	 (DMRT)	 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบตำรับ
การทดลองหลายคู่	และLeast	Significant	Difference	
(LSD)	เปน็การเปรยีบเทยีบตำรบัการทดลองทัง้หมดทลีะคู	่	
	 	 	 ๕.๑.๘	ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ	
	 	 	 	 -	ทำการทดลองตัง้แตเ่ดอืน	มถินุายน	๒๕๔๘
ถึงเดือน	มกราคม	๒๕๔๙	
		 	 	 	 -	ทำการทดลองในบรเิวณพืน้ทีข่องสำนกังาน
พัฒนาที่ดินเขต	๑๐	จ.ราชบุรี	

กก./ไร่	 ร่วมกับฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 พด.๒	 ให้ความสูง
ต้นเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ๒๓.๘	 ซม.	 และพบว่าการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมก่อนปลูกอัตราต่างๆ	 ใน
ทุกตำรับการทดลอง	 มีผลให้การเจริญเติบโตทางด้าน
ความสูงของข้าวโพดหวานในระยะแรกสูงกว่าตำรับการ
ทดลองที่	 ๑	 (ควบคุม)	 ซึ่งให้ความสูงเฉลี่ยต่ำสุดคือ	
๑๙.๘	ซม.	แต่ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ	
	 	 ๑.๒	ความสูงต้นขณะอายุ	๓๐	วัน	
		ความสูงต้น	 (ซม.)	ขณะอายุ	๓๐	วัน	ของข้าวโพด
หวานที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ	 โดยทำ	
การทดลอง	๖	ตำรับการทดลอง	แต่ตำรับการทดลองที่	
๑	(ควบคุม)	ไม่ใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี	ดังตารางที่	
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๑	จากการทดลอง	พบว่า	ในตำรับการทดลองที่	๖	ซึ่ง
มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 (ปุ๋ยหมัก)	 และปุ๋ยเคมี	 ร่วมกับฉีด
พ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 พด.๒	 ให้ความสูงต้นเฉลี่ยสูงสุดคือ	
๑๐๙.๗	 ซม.	 ส่วนในตำรับการทดลองที่	 ๑	 (ควบคุม)	
ให้ความสูงต้นเฉลี่ยต่ำสุด	 คือ	 ๘๔.๗	 ซม.	 และพบว่า	
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในตำรับการทดลองที่	 ๒	
และ	๖	 ให้ความสูงต้นเฉลี่ยสูงกว่าตำรับการทดลองที่	 ๑
อย่าง	 มนียัสำคญัทางสถติ	ิ สว่นในตำรบัการทดลองที	่ ๓,	
๔	และ	 ๕	 ให้ความสูงต้นเฉลี่ยสูงกว่าตำรับการทดลอง
ที่	 ๑	 เช่นเดียวกัน	 แต่ไม่พบความ	 	 แตกต่างกันทาง
สถิติ	
	 ๑.๓	ความสูงต้นขณะอายุ	๔๕	วัน	
		ความสูงต้น	 (ซม.)	ขณะอายุ	๔๕	วัน	ของข้าวโพด
หวานที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ	 โดยทำ	
การทดลอง	๖	ตำรับการทดลอง	แต่ตำรับการทดลองที่	
๑	(ควบคมุ)	ไมใ่สท่ัง้ปุย๋อนิทรยีแ์ละปุย๋เคม	ีดงัตารางที	่๑
จากการทดลองพบว่า	 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอัตรา	

ต่างๆ	 ในทุกตำรับการทดลองมีผลให้การเจริญเติบโตทาง
ด้านความสูงต้นสูงกว่าตำรับการทดลองที่	 ๑	 ซึ่งไม่มีการ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี	ซึ่งพบว่า	ในตำรับการทดลองที่	
๒,	 ๓,	 ๕	 และ	 ๖	 ให้ความสูงต้นเฉลี่ยแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ	เมื่อเปรียบเทียบกับตำรับการทดลอง
ที่	 ๑	 แต่ในตำรับการทดลองที่	 ๔	 ไม่พบความแตกต่าง
กันทางสถิติ	 เมื่อเปรียบเทียบกับตำรับการทดลองที่	 ๑	
ในตำรับการทดลองที่	 ๓	 ให้ความสูงต้นเฉลี่ยสูงสุดคือ	
๒๒๗.๑	ซม.	รองลงมาคือ	ตำรับการทดลองที่	๖,	๒,	๕,	
๔	 และ	 ๑	 โดยให้ความสูงต้นเฉลี่ย	 ๒๒๕.๘,	 ๒๒๔.๘,	
๒๒๓.๙,	๒๑๙.๙	และ	๒๐๓.๐	ซม.	ตามลำดับ	
	 ๑.๔	น้ำหนักสดต่อต้น	
	 น้ำหนักสดต่อต้น	 (กก.)	 หลังเก็บเกี่ยวไม่รวมฝัก	
ของข้าวโพดหวานที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอัตรา
ตา่งๆ	 โดยทำการทดลอง	 ๖	 ตำรบัการทดลอง	 แตต่ำรบั	
การทดลองที่	 ๑	 (ควบคุม)	 ไม่ใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
เคมี	 ดังตารางที่	 ๑	 จากการทดลอง	 พบว่า	 ในตำรับ

ภาพที่	๑	ผังการวางแปลงปลูกข้าวโพดหวาน	โดยวิธีการสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก																	
;	RCB	(Randomized	complete	block	design)	

block I block II  block III 

T1R1	 T5R2	 T6R3	

T3R1	 T2R2	 T4R3	

T6R1	 T3R2	 T5R3	

T4R1	 T1R2	 T2R3	

T2R1	 T6R2	 T3R3	

T5R1	 T4R2	 T1R3	

4 m 1.5 m 

  3 m 

1.5 m 
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การทดลองที่	 ๖	ซึ่งมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 (ปุ๋ยหมัก)	และ
ปุ๋ยเคมีร่วมกับฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	พด.๒	ให้น้ำหนักสด
ต่อต้นสูงสุด	 คือ	 ๓.๘๗	 กก.	 รองลงมาคือ	 ตำรับการ
ทดลองที่	๓,	๔,	๕	และ	๒	กับ	๑	(ให้น้ำหนักสดต่อต้น	
เท่ากัน)	ให้น้ำหนักสดต่อต้น	๓.๗๑,	๓.๕๓,	๓.๓๐	และ	
๒.๙๒	กก.	(ตำรับการทดลองที่	๑	และ	๒)	ตามลำดับ	
แต่ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ	
	
๒.	ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต	
	 ๒.๑	จำนวนฝักทั้งหมด	
	 จำนวนฝักทั้งหมด	 (ฝัก/ไร่)	ของข้าวโพดหวานที่ได้
รับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ	 โดยทำการทดลอง	
๖	ตำรับการทดลอง	แต่ตำรับการทดลองที่	๑	(ควบคุม)	
ไม่ใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี		ดังตารางที่	๒	จากการ
ทดลอง	 พบว่า	 ตำรับการทดลองที่	 ๒	 และ	 ๔	 ให้
จำนวนฝักทั้งหมดเฉลี่ย	 ๑๓๘๖๗	 และ	 ๑๓๘๖๗	 ฝัก	
ตามลำดับ	 และพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ	เมื่อเปรียบเทียบกับตำรับการทดลองที่	๑	และ	๓
ซึ่งให้จำนวนฝักทั้งหมดเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากัน	 คือ	 ๑๑๙๑๑
ฝัก/ไร	่
	 ๒.๒	น้ำหนักฝักทั้งเปลือก	
	 น้ำหนักฝักทั้งเปลือก	 (กก./ไร่)	 ของข้าวโพดหวานที่
ไดร้บัปุย๋อนิทรยีแ์ละปุย๋เคมอีตัราตา่งๆ	 โดยทำการทดลอง	
๖	ตำรับการทดลอง	แต่ตำรับการทดลองที่	๑	(ควบคุม)	
ไม่ใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี	 ดังตารางที่	 ๒	 จากการ
ทดลอง	 พบว่า	 ตำรับการทดลองที่	 ๖	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	
(ปุ๋ยหมัก)	และปุ๋ยเคมีร่วมกับฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์นำ้	พด.๒
ใหน้ำ้หนกัฝกัทัง้เปลอืกเฉลีย่สงูสดุคอื	 ๓๓๐๑.๓๓	 กก./ไร่	
และให้ผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ	 เมื่อ
เปรียบเทียบกับตำรับการทดลองที่	๑,	๒	และ	๓	แต่ไม่
พบความแตกตา่งกนัทางสถติเิมือ่เปรยีบเทยีบกบัตำรบัการ	
ทดลองที่	 ๔	 และ	 ๕	 น้ำหนักฝักทั้งเปลือกเฉลี่ยต่อไร่
รองลงมาได้แก่	 ตำรับการทดลองที่	 ๔,	๕,	 ๓,	๒	และ	
๑	 ให้น้ำหนักฝักทั้งเปลือกเฉลี่ย	 ๒๙๗๙.๕๖,	 ๒๘๙๒.๔๔,	
๒๖๓๗.๗๘,	 ๒๖๑๕.๑๑	 และ	 ๑๙๐๕.๑๑	 กก./ไร่	 ตาม
ลำดบั	 การใสปุ่ย๋อนิทรยีแ์ละปุย๋เคม	ี (ตำรบัการทดลองที่	
๒-๖)	 มีผลให้น้ำหนักฝักทั้งเปลือกเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าตำรับ	
การทดลองที่	๑	อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ			
	 ๒.๓	น้ำหนักฝักปอกเปลือก	
	 น้ำหนักฝักปอกเปลือก	(กก./ไร่)	ของข้าวโพดหวาน
ที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ	 โดยทำการทด	
ลอง	 ๖	 ตำรับการทดลอง	 แต่ตำรับการทดลองที่	 ๑	

(ควบคุม)	ไม่ใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี		ดังตารางที่	๒	
จากการทดลอง	พบว่า	การใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี	มี
ผลต่อน้ำหนักฝักปอกเปลือกเฉลี่ยของข้าวโพดหวาน	
ทำให้ผลผลิตข้าวโพดหวานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง
ทางสถิติ	 เมื่อเปรียบเทียบกับตำรับการทดลองที่	 ๑	 ใน
ตำรับการทดลองที่	๒,	๔	และ	๕	ซึ่งมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์	
อัดเม็ดเหมือนกัน	 พบว่า	 การใส่ปุ๋ยเคมี	 (ยูเรีย	 อัตรา	
๗.๕	กก./ไร่)	และการฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	พด.๒	 ไม่มี
ผลทำใหน้ำ้หนกัฝกัปอกเปลอืกเฉลีย่		แตกตา่งกนัทางสถติ	ิ
ตำรับการทดลองที่	๖	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 (ปุ๋ยหมัก)	และปุ๋ย
เคมีร่วมกับฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	พด.๒	ให้น้ำหนักฝักปอก
เปลือกเฉลี่ยสูงกว่าทุกตำรับการทดลอง	 คือ	 ๒๔๒๘.๔๕
กก./ไร	่รองลงมาไดแ้กต่ำรบัการทดลองที	่๔,	๕,	๒,	๓	และ	
๑	 ให้น้ำหนักฝักปอกเปลือกเฉลี่ย	๒๐๙๒.๔๔,	๒๐๑๒.๔๔,	
๑๘๗๓.๗๘,	๑๗๔๐.๔๕	และ	๑๒๖๗.๕๖	ตามลำดับ		
	 ๒.๔	ความยาวฝัก	
	 	 ความยาวฝัก	 (ซม.)	 ของข้าวโพดหวานที่ได้รับปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ	 โดยทำการทดลอง	 ๖
ตำรับการทดลอง	 แต่ตำรับการทดลองที่	 ๑	 (ควบคุม)	
ไม่ใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี	 ดังตารางที่	 ๒	 จากการ
ทดลองพบว่า	 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี	 (ตำรับการ
ทดลองที	่ ๒-๖)	 ไมม่ผีลตอ่ความยาวฝกัของขา้วโพดหวาน	
ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตำรับ
การทดลองที่	 ๑	 แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติระหว่างตำรับการทดลองที่	 ๓	 และ	 ๖	 และ	
พบว่า	 ตำรับการทดลองที่	 ๖	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์(ปุ๋ยหมัก)	
และปุ๋ยเคมีร่วมกับฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 พด.๒	 ให้ความ
ยาวฝักสูงสุดคือ	 ๑๘.๕	 ซม.	 รองลงมาได้แก่ตำรับการ
ทดลองที่	๕,	๔,	๑,	๒	และ	๓	ให้ความยาวฝัก	๑๘.๒,	
๑๗.๕,	๑๗.๓,	๑๗.๒	และ	๑๖.๙	ซม.	ตามลำดับ			
	 ๒.๕	จำนวนแถวของเมล็ด	
	 จำนวนแถวของเมล็ดต่อฝักของข้าวโพดหวานที่ได้
รับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ	 โดยทำการทดลอง	
๖	ตำรับการทดลอง	แต่ตำรับการทดลองที่	๑	(ควบคุม)	
ไม่ใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี	 ดังตารางที่	 ๒	 จากการ
ทดลอง	พบว่า	ทุกตำรับการทดลองให้ผลไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ	 โดยให้จำนวนแถวของเมล็ดเฉลี่ย	 ๑๒,	 ๑๒,	
๑๒,	๑๒,	๑๔	และ	๑๔	ในตำรับการทดลองที่	๑,	๒,	๔,	
๕,	๓	และ	๖	ตามลำดับ	

สรุปผลการทดลอง	
	 จากการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน	 ต่อ
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การปรับปรุงบำรุงดินชุดท่ายาง	เพื่อให้เหมาะสมต่อการ
ผลิตพืช	 พบว่า	 ตำรับควบคุมที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมี	 ข้าวโพดหวานมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
ต่ำสุด	คือ	ขณะอายุ	๔๕	วัน	มีความสูงเฉลี่ย	๒๐๓.๐	
ซม.	 น้ำหนักฝักทั้งเปลือก	 ๑,๙๐๕.๑๑	 กก./ไร่	 และน้ำ
หนักฝักปอกเปลือก	๑,๒๖๗.๕๖	กก./ไร่	การใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดต่างๆ	 ได้แก่	 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด	 ปุ๋ยหมัก	 และปุ๋ย
อินทรีย์น้ำ	 พด.๒	 รวมทั้งการใส่ปุ๋ยเคมี	 มีผลทำให้การ
เจรญิเตบิโตและผลผลติของขา้วโพดหวานเพิม่สงูขึน้	 จาก	
การศึกษา	พบว่า	ตำรับการทดลองที่	๓	มีผลให้ข้าวโพด
หวานเจริญเติบโตสูงที่สุด	 คือ	 มีความสูงต้นเฉลี่ย	
๒๒๗.๐	ซม.	รองลงมาได้แก่ตำรับการทดลองที่	๖	ความ
สูงต้นเฉลี่ย	 ๒๒๕.๘	 ซม.	 และจากการศึกษาผลผลิต	
พบว่า	 ตำรับการทดลองที่	 ๖	 ซึ่งใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 (ปุ๋ย
หมัก)	 และปุ๋ยเคมี	 ร่วมกับฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 พด.2	

ให้น้ำหนักฝักทั้งเปลือกและน้ำหนักฝักปอกเปลือกสูงสุด
คือ	๓,๓๐๑.๓๓	และ	๒,๔๒๘.๔๕	กก./ไร่	ตามลำดับ	สูง
กว่าตำรับควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	
	 จากผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงดินชุดท่ายาง	 ให้มีความเหมาะสมต่อการผลิต
พืชได้	 เนื่องจากชุดดินดังกล่าว	 เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อน
กรวดหรือลูกรังหนามาก	ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ	 จากข้อ
จำกัดดังกล่าวผนวกเข้ากับผลการวิจัยนี้สามารถชี้ให้
เห็นว่า	การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ	เพื่อปรับปรุงดินและ
เพิ่มหน้าดินให้มากขึ้น	 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่ม
ปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช	
สามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
โพดหวานในการใชป้ระโยชนด์นิตืน้ชดุดนิทา่ยางได	้ อกีทั้ง
เป็นการเพิ่มศักยภาพของดินให้มีสมบัติต่างๆ	 ดีขึ้น	 และ
เหมาะสมต่อการผลิตพืชต่อไป	

	 	

	 T1	 	19.8	 	84.7		a	 203.0		a	 		2.92	

	 T2	 	22.1	 104.0		b	 224.8		b	 		2.92	

	 T3	 	21.7	 100.5		ab	 227.1		b	 		3.71	

	 T4	 	23.8	 	99.5		ab	 219.9		ab	 		3.53	

	 T5	 	22.2	 100.1		ab	 223.9		b	 		3.30	

	 T6	 	23.3	 109.7		b	 225.8		b	 		3.87	

				CV	(%)	 	14.6	 		8.4	 		4.8												18.8	

	หมายเหตุ	:	ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกัน	ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ	
	 				ความเชื่อมั่น	๙๕%	จากการวิเคราะห์แบบ	DMRT	

	 ตำรับการทดลองที่	๑	(T1)	=	ตำรับควบคุม	

	 ตำรับการทดลองที่	๒	(T2)	=	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัตรา	๔๐๐	กก./ไร่	

	 ตำรับการทดลองที่	๓	(T3)	=	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	๑๕-๑๕-๑ค	อัตรา	๕๐	กก./ไร่		

	 	 และยูเรีย	อัตรา	๑๕	กก./ไร่	

	 ตำรับการทดลองที่	๔	(T4)	=	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัตรา	๔๐๐	กก.	และ		

	 	 ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	พด.๒	

	 ตำรับการทดลองที่	๕	(T5)	=	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัตรา	๔๐๐	กก./ไร่	,		

	 	 ใส่ยูเรีย	อัตรา	๗.๕	กก./ไร่	และฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	พด.๒	

	 ตำรับการทดลองที่	๖	(T6)	=	ใส่ปุ๋ยหมัก	๓	ตัน/ไร่	,ปุ๋ยเคมี	๑๕-๑๕-๑๕	อัตรา	๒๕	กก./ไร่,					

	 	 ยูเรีย	อัตรา	๑๕	กก./ไร่	และ	ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำพด.๒	

ตารางที่	๑	 การวิเคราะห์สถิติผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของ	
	 ข้าวโพดหวาน	

ตำรับการทดลอง															ความสูงต้นเฉลี่ย	(ซม.)															น้ำหนักสดต่อต้น	

	 ๑๕	วัน	 ๓๐	วัน	 ๔๕	วัน		 	(กก.)	
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	 T1						11,911		a					1,905.11		a			1,267.56		a						17.3											12	

	 T2						13,867		b					2,615.11		b			1,873.78		bc					17.2											12	

	 T3						11,911		a					2,673.78		b			1,740.45		b						16.9											14	

		 T4						13,867		b					2,979.56		bc		2,092.44		c						17.5											12	

	 T5						13,334		ab				2,892.44		bc		2,012.44		bc					18.2											12	

		 T6						13,690		ab				3,301.33		c			2,428.45		d						18.5											14	

			CV	(%)								7.5											8.5											8.4												4.8											-	
	

	หมายเหตุ	:	ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกัน	ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ	

	 ความเชื่อมั่น	๙๕%	จากการวิเคราะห์แบบ	DMRT	
	
	 ตำรับการทดลองที่	๑	(T1)	=	ตำรับควบคุม	
	 ตำรับการทดลองที่	๒	(T2)	=	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัตรา	๔๐๐	กก./ไร่	
	 ตำรับการทดลองที่	๓	(T3)	=	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	๑๕-๑๕-๑๕	อัตรา	๕๐	กก./ไร่		
																												 และยูเรีย	อัตรา	๑๕	กก./ไร่	
	 ตำรับการทดลองที่	๔	(T4)	=	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัตรา	๔๐๐	กก.	และ		
	 	 ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	พด.๒	
	 ตำรับการทดลองที่	๕	(T5)	=	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัตรา	๔๐๐	กก./ไร่	,		
	 	 ใสย่เูรยี	อตัรา	๗.๕	กก./ไร	่และฉดีพน่ปุย๋อนิทรยีน์ำ้	พด.๒	
	 ตำรบัการทดลองที	่๖	(T6)	=	 ใสปุ่ย๋หมกั	๓	ตนั/ไร,่ปุย๋เคม	ี๑๕-๑๕-๑๕	อตัรา	๒๕	กก./ไร,่					
																											 ยูเรีย	อัตรา	๑๕	กก./ไร่	และ	ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำพด.๒	

ตารางที่	๒		การวิเคราะห์สถิติผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อองค์ประกอบผลผลิต										

	 ของข้าวโพดหวาน	

ตำรับการ	
ทดลอง	

จำนวนฝักทั้ง	
หมด	(ฝัก/ไร่)	

น้ำหนักฝักทั้ง	
เปลือก	(กก./ไร่)	

น้ำหนักฝักปอก	
เปลือก	(กก./ไร่)	

ความยาวฝัก		
(ซม.)	

จำนวนแถวของ	
เมล็ดต่อฝัก	

	 เวลาโยนเปลอืกไขท่ิง้	สาวๆ	คงไมรู่ต้วัวา่คณุโยนของดีๆ 	ทิง้ไปอกีอยา่งหนึง่แลว้!		
	 เปลอืกไข่	 มีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูง	 แถมยังไม่มีโคเลสเตอรอล	 จึงดีกว่าการกินตับ	 นม	
หรือไข่	 วิธีกินกง็า่ยๆ	 เพยีงแคล่า้งเปลอืกไขใ่หส้ะอาดแลว้เอาไปอบหรอืยา่งใหก้รอบ	 จากนัน้กต็ำใหเ้ปน็
ผง	แลว้เอาไปหุงรวมกันข้าวสาร	ข้าวมื้อนั้นก็จะมีคุณค่าอาหารเพิ่มขึ้นเยอะ		
	 ถ้าเอาเปลือกไข่ไปขัดอา่งลา้งหนา้หรอือา่งอาบนำ้	 ความคมของเปลอืกไขจ่ะชว่ยขดัคราบสกปรก
ออกได	้และยงัไมม่กีลิน่สารเคมีเข้ามาทำลายปอดของเราด้วย		
	 ตำเปลอืกไขใ่หแ้ตกแลว้เอาไปโรยใตต้น้ไม	้จะเปน็ปุย๋อยา่งดทีีบ่ำรงุดอกใบใหด้ก	ทำใหต้น้ไมแ้ขง็แรง	

ความดีของเปลือกไข่
ขอ้มลู: นติยสาร SPICY 
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	 	 	 	 “ เกษียณจง เกษม  
   ได้อิ่ ม เอมความสุ ขสันต์ 
   เปี่ ยมสุ ขทุ กคืนวัน 
   จำรัสมั่ นนิ รั นดร” 

                      ๒๙ กย. ๕๑ 

1.	 นายจำรูญ	หนูโท		
	 นิติกร	7	ว	สำนักงาน	
	 เลขานุการกรม	
2.		นางกัลยา	รุ่งสาโรจน์		
	 นกัวชิาการเงนิ	6	ว	กองคลงั	
3.		นางสาวสิรินธร	จางวิบูลย์		
	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย	
	 และแผน	8	ว	กองแผนงาน	
4.		นางจันตรา	พึ่งภพ		
	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	5		
	 กองแผนที่	
5.		นายคเชนทร์	รังสิเสนา		
	 ณ		อยุธยา		
	 นายช่างสำรวจ	กองแผนที่	
6.		นางสุวรรณี	เดชะคุ้ม		
	 นายชา่งสำรวจ	6	กองแผนที	่
7.		นายชวิน	เจิมสุวรรณ		
	 ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันา	
		 ที่ดิน	เขต	1	(เจ้าหน้าที่	
	 บริหารงานการเกษตร	9)		
	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	1	
8.		นางละเอียด	มีทรัพย์		
	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	

	 เกษตร	6		
	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	1	
9.		นายพินิจ	เชื้อเพชร		
	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย	
	 และแผน	8	ว		
	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	1	
10.	นายประวัติ	พิมล		
	 นายชา่งสำรวจ	6	สำนกังาน	
	 พัฒนาที่ดิน	เขต	1	
11.	นายสมชัย	แม้นสมุทร		
	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	
	 เกษตร	7		 สำนักงาน	
	 พัฒนาที่ดิน	เขต	1	
12.	นายชุมพร	งามหลอด		
	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	
	 เกษตร	6	กองแผนที่	
13.	นายจเร	สวัสดิกูล		
	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	
	 เกษตร	7		 สำนักงาน	
	 พัฒนาที่ดิน	เขต	2	
14.	นายบญุมา	รตันพรนภาพนัธ	์
	 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน	
	 ตราด	(เจ้าหน้าที่บริหาร		
	 งานการเกษตร	8)		

	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	2	
15.	นายบรรจบ	ไชยวงษา		
	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	
	 เกษตร	6		
	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	3	
16.	นายผดุง	โสภากร		
	 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน	
	 มหาสารคาม	(เจ้าหน้าที่	
	 บริหารงานเกษตร	8)		
	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	5	
17.	นายบรรจงศกัดิ	์สวุรรณวเิศา	
	 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน	
	 สกลนคร	(เจ้าหน้าที่บริหาร	
	 งานการเกษตร	8)		
	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	5	
18.	นายฤทธิรงค์	วงศ์พุฒ		
	 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน	
	 หนองบัวลำภู	(เจ้าหน้าที่	
	 บริหารงานการเกษตร	8)		

	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	5	

19.	นางพันธิ์ทิพา	ชัยญานะ		

	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	

	 เกษตร	6	สำนักงานพัฒนา	

	 ที่ดิน	เขต	6		

ผู้เกษียณอายุราชการปีพ.ศ.๒๕๕๑
กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		

แจ้งให้ทราบ

	

ขอ้มลู: สจูบิตัรงานเกษยีณอาย ุ๒๕๕๑ 
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20.	นางสุวันทนีย์	วัชรเลขะกุล		

	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	

	 เกษตร	7		 สำนักงาน	

	 พัฒนาที่ดิน	เขต	6	

21.	นายสังวรณ์	ชันวิจิตร		

	 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน	

	 ลำพูน	(เจ้าหน้าที่บริหาร	

	 งานการเกษตร	8)		

	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	6	

22.	นายนิยม	เรืองพิริยกิจ		

	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	

	 เกษตร	7		 สำนักงาน	

	 พัฒนาที่ดิน	เขต	6		

23.	นายชูชาติ	หงษ์รัตน์		

	 ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันา	

	 ทีด่นิเขต	7	(เจา้หนา้ทีบ่รหิาร	

	 งานการเกษตร	9)		

	 สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต	7	

24.	นางสุรจิต	คุ้มวงศ์		

	 เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป	7	

	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	8	

25.	นายอำนาจ	น่วมเจริญ		

	 นายชา่งสำรวจ	6	สำนกังาน	

	 พัฒนาที่ดิน	เขต	8	

26.	นายบุญรอด	หว่างเชื้อ		

	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	

	 เกษตร	7	สำนกังานพฒันา		

	 ที่ดิน	เขต	9	

27.	นายชูขาติ	ศิลลา		

	 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน	

	 สมุทรสงคราม	(เจ้าหน้าที่	

	 บริหารงานการเกษตร	8)		

	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	10	

28.	นายอิศรางค์	สุขประเสริฐ		

	 เศรษฐกร	8	ว	สำนักงาน	

	 พัฒนาที่ดิน	เขต	10	

29.	นายไฝ	อินทร์แหยม		

	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	

	 เกษตร	7	สำนักงาน		

	 พัฒนาที่ดินเขต	10	

30.	นางมีนา	นาควิลัย		

	 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน	

	 ระนอง	(เจ้าหน้าที่บริหาร	

	 งานการเกษตร	8)		

	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	10	

31.	นายประกอบ	โมสิกะ		

	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	

	 เกษตร	6	สำนักงานพัฒนา	

	 ที่ดิน	เขต	11	

32.	นายพิภพ	สิทธิฤทธิ์		

	 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน	

	 กระบี	่ (เจา้หนา้ทีบ่รหิารงาน	

	 การ	เกษตร	8)	สำนักงาน	

	 พัฒนาที่ดิน	เขต	11	

33.	นายวิรัช	คิ้วเที่ยง		

	 นายช่างสำรวจ	6		 	

	 สำนกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	12	

34.	นายคณิต	แสวงทรัพย์		

	 เจ้าหน้าที่บริหารงานการ	

	 เกษตร	7	สำนักงานพัฒนา	

	 ที่ดิน	เขต	12	

35.	นายพงศ์ปิยะ	ปิยสิรานนท์	

	 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ	

	 พัฒนาการจัดการที่ดิน		

	 (นักวิชาการเกษตร	9)		

	 สำนักวิจัยและพัฒนาการ	

	 จัดการที่ดิน	

36.	นางวิมล	กิมยงค์		

	 เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป	7	

	 สำนักวิจัยและพัฒนาการ	

	 จัดการที่ดิน	

37.	นางกิตติพร	ศรีสวัสดิ์		

	 นักวิชาการเกษตร	8	ว		

	 สำนักวิจัยและพัฒนาการ	

	 จัดการที่ดิน		

38.	นางทิพวรรณ	น้อยทิพย์		

	 นกัวทิยาศาสตร	์8	ว	สำนกั	

	 วิทยาศาสตร์เพื่อการ		

	 พัฒนาที่ดิน	

39.	นายสุทัศน์	สินไชย		

	 นักสำรวจดิน	8	ว	สำนัก	

	 สำรวจดินและวางแผนการ	

	 ใช้ที่ดิน	

40.	นายเจตน์	ล่อใจ		

	 นักสำรวจดิน	8	ว	สำนัก	

	 สำรวจและวางแผนการใช้	

	 ที่ดิน	

41.	นายสุชาติ	นาควิทยา		

	 นักสำรวจดิน	8	ว	สำนัก	

	 สำรวจดินและวางแผนการ	

	 ใช้ที่ดิน	

42.	นายสัญชัย	หุ่นดี		

	 นักสำรวจดิน	8	ว	สำนัก	

	 สำรวจดินและวางแผนการ	

	 ใช้ที่ดิน	

43.	นายนาวิก	ดาราพงษ์		

	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย	

	 และ	แผน	8	ว	สำนัก	

	 สำรวจดิน	 และวางแผน	

	 การใช้ที่ดิน	
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	 พัฒนาที่ดิน	เขต	5	
16.	นายประเดิมชัย	จงสมชัย		
	 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด	
	 เบา	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	5	
17.	นายบุญลือ	ทองลมัย		
	 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด	
	 กลาง	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	6	
18.	นายประเสริฐ	อินปันบุตร		
	 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด	
	 เบา	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	6	
19.	นางละอองศรี	ปัญจรัตน์		
	 พนักงานธุรการ	ชั้น	3		
	 สำนักงานพัฒนาที่ดิน	เขต	6	
20.	นายเอนก	สุขรักษ์		
	 พนักงานขับรถยนต์		 	
	 สำนักงานพัฒนาที่ดิน	เขต	7	
21.	นายบวร	ร่มเย็น		
	 พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาด		
	 กลาง	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	7	
22.	นายเจียม	ขวัญมอม		
	 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด	
	 เบา	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	8	
23.	นายสมจิตร	บุญเพิ่ม		
	 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด	
	 เบา	สำนักงานพัฒนาทีดิน		
	 เขต	8	
24.	นายสุพจน์	สกุณีย์		
	 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด	
	 กลาง	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	9	
25.	นายบุญลือ	ดาวสุข		
	 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด	
	 กลาง	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	9	
26.	นายอุดม	ภูศรี		
	 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด	

	 เบา	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	10		
27.	นายคำภีร์	บริบูรณ์		
	 คนงาน	 สำนักงานพัฒนาที่ดิน	
	 เขต	12	
28.	นายฉาย	พูลเทพ		
	 ยาม	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	12	
29.	นายทอง	คงสวัสดิ์		
	 ยาม	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	12	
30.	นายยวง	ใจเย็น		
	 พนักงานขับรถยนต์	สำนักงาน	
	 พัฒนาที่ดิน	เขต	12	
31.	นายชาญชัย	ศิริภาส		
	 พนักงานห้องปฏิบัติการ	 สำนัก	
	 วทิยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาทีด่นิ	
32.	นางศิริรัตน์	บุญมาเลิศ		
	 พนักงานห้องทดลอง	สำนัก	
	 วทิยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาทีด่นิ	
33.	นายเฉลิมพร	บาลเพียร		
	 พนักงานขับรถยนต์	สำนัก	
	 สำรวจดินและวางแผนการใช้	
	 ที่ดิน	
34.	นายวิรัตน์	ขันธนิกร		
	 พนักงานขับรถยนต์	สำนัก	
	 สำรวจดินและวางแผนการใช้	
	 ที่ดิน	
35.	นายปราโมทย์	สิทธิสาร		
	 พนักงานขับรถยนต์	สำนัก	
	 สำรวจดินและวางแผนการใช้	
	 ที่ดิน	
36.	นายวิโรจน์	ชูปรีชา		
	 พนักงานขับรถยนต์	สำนัก	
	 สำรวจดินและวางแผนการใช้	
	 ที่ดิน	
37.	นายสัญญา	แหล่งหล้า		
	 พนักงานขับรถยนต์	สำนัก	

	 สำรวจดินและวางแผนการใช้	

	 ที่ดิน	

1.	 นางพุธ	สุภารี		
	 พนักงานบริการอัดสำเนา		
	 สำนักงานเลขานุการกรม	
2.	 นายวิชัย	ดาราเรือง		
	 พนักงานขับรถยนต์	 สำนักงาน	
	 เลขานุการกรม		
3.	 นางสาวเสริมศรี	ชโลธร		
	 พนักงานพิมพ์ดีดชั้น	3	กอง	
	 การเจ้าหน้าที่	
4.	 นายสุรธันว์	ไปลานนท์		
	 พนักงานพิมพ์แบบ	กองช่าง	
5.	 นายประกอบ	ปิ่นปัก		
	 พนักงานขับเครื่องจักรกล	
	 ขนาดเบา	กองช่าง	
6.	 นายวันดี	แป้นมั่ง		
	 พนกังานขบัรถยนต	์กองแผนงาน	
7.	 นางศรีประภา	ฐิติโชติรัตนา		
	 ช่างเขียนแผนที่	กองแผนที่	
8.	 นายเฉลิม	จำเรียงพิน		
	 พนักงานขับรถยนต์	กองแผนที่	
9.	 นางสุมาลี	ดีวิชา		
	 ช่างเขียนชั้น	2	กองแผนที่	
10.	นายมานิตย์	ทัพไชย		
	 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด	
	 หนัก	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	1	
11	 นายสุจินต์	เรืองโรจน์		
	 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด	
	 เบา	สำนักงานพัฒนาที่ดิน		
	 เขต	2	
12.	นายเกลี้ยง	แช่มช้อย		
	 พนักงานบริการอัดสำเนา		
	 สำนักงานพัฒนาที่ดิน	เขต	3	
13.	นายสำราญ	สุริยะ		
	 คนงาน	 สำนักงานพัฒนาที่ดิน	
	 เขต	5	
14.	นายอุดม	ดีแหบ		
	 คนงานเกษตร	 สำนกังานพฒันา	
	 ที่ดิน	เขต	5	
15.	นายสัมฤทธิ์	ไวยโภชน์		
	 พนักงานขับยนต์	สำนักงาน	

รายชื่อลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการปีพ.ศ.2551
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10สมุนไพรคลายเครียด	

ความเครยีดดจูะเปน็ของคูก่นัสำหรบัคนวยัทำงานเพือ่นบางคนอาจหา

ทางออกใหก้บัความเครยีดดว้ยการพึง่ยาชนดิตา่งๆ เพือ่ชว่ยคลายเครยีด ซึง่เปน็

ยาที่ทำจากสารเคมี และอาจมีผลข้างเคียง แถมต้องกินยาอยู่เรื่อยๆ จนเกิด

ผลเสียตามมา คือ ติดยา ดื้อยา และในที่สุดเกิดการสะสมพิษซึ่งส่งผลใน

ระยะยาวต่อร่างกายของเราได้ 

 แต่ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทยที่ทั้งปลอดภัยและเหมาะสมกับ

ยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ นั่นคือสมุนไพร ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาและ

บรรเทาอาการเจ็บไข้ในเบื้องต้นได้จริง เริ่มต้นจากสมุนไพรใกล้ตัวเราดังนี้ค่ะ 

ขี้เหล็ก

1.	ขี้เหล็ก	

				หลายคนคงจะเคยกินแกงขี้เหล็ก		

เมนูเด็ดที่มีรสชาติกลมกล่อมหวานมัน	

ซอ่นขมเลก็นอ้ย	 ซึง่รสขมๆ	 ของขีเ้หลก็	

นั้นช่วยทำให้เจริญอาหาร	

	 มกีารศกึษาพบวา่	 ใบออ่นและ

ดอกตูมของขี้เหล็กมีสารที่ชื่อว่าแอน-	

ไฮโดรบาราคอล	(Anhydrobarakol)	ซึ่ง

มสีรรพคณุชว่ยคลายเครยีด	และมฤีทธิ	์

เป็นยานอนหลับอ่อนๆ	อีกด้วย	

	 เรามีวิธีนำขี้เหล็กมาปรุงเป็นยาสมุนไพรคลายเครียด	2	สูตร	ดังนี้	

	 •	 นำใบอ่อนและดอกตูมแห้ง	 30	 กรัม	 (หากเป็นชนิดสดใช้	 50	

กรัม)	 ใส่โหลแก้ว	 เทเหล้าขาวใส่พอท่วมยา	 แช่ไว้	 7	 วัน	 หมั่นคนบ่อยๆ	

ทุกวัน	 เมื่อครบ	 7	 วัน	 ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำยา	 จิบครั้งละ	 1-2	

ช้อนชาก่อนนอน	

	 •	 ใช้ใบอ่อนแห้งประมาณ	1	 กำมือ	 ต้มกับน้ำ	 1	 ลิตร	 กรองด้วย

ผ้าขาวบาง	เอาแต่น้ำ	ดื่มก่อนนอนครั้งละ	1	แก้ว	ข้อควรระวังคือ	ห้ามดื่ม

มากเกินไป	เพราะอาจทำให้ท้องเสียได้	

เกร็ดความรู้

ขอ้มลู: นติยสารชวีจติ 
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2.	ชุมเห็ดไทย	

	 เป็นสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งที่มี	

สรรพคุณกล่อมประสาท	 คลายเครียด	 และ

ทำให้นอนหลับได้ดี	

	 วิธีทำ	 นำเมล็ดชุมเห็ดไทยประมาณ	

1-3	ชอ้นโตะ๊	(5-15	กรมั)	มาคัว่จนเกรยีม	ตม้	

กับน้ำ	1	ลิตร	เคี่ยวจนเหลือ	600	มิลลิลิตร	

กรองด้วยผ้าขาวบาง	 เอาแต่น้ำดื่ม	 แบ่งดื่ม

ครั้งละ	 200	 มิลลิลิตร	 เข้า-กลางวัน-เย็น	

หลังอาหาร	

	 หรือชงดื่มแทนน้ำชาได้	โดยใส่เมล็ดที่คั่วแล้ว	1	หยิบมือลงในกาน้ำชา

ขนาดประมาณครึ่งลิตร	เติมน้ำร้อนให้เต็ม	ดื่มวันละ	3	ครั้งหลังอาหาร	

ชุมเห็ดไทย

3.	ดอกบัวหลวง	

	 ใช้ดอกบัวหลวงสีขาวที่ใกล้จะบาน	 5	

ดอก	ต้มกับน้ำ	1	ลิตรให้เดือดนาน	10	นาที	

ดื่มครั้งละ	 1	แก้ว	 วันละ	 3-4	ครั้ง	 หรือดื่ม

ได้ทั้งวัน	 ชาดอกบัวหลวงจะมีรสฝาดๆ	 หอมๆ	

ดื่มแล้วชุ่มชื่นหัวใจ	ทำให้หายอ่อนเพลีย	สดชื่น

ขึ้น	แถมช่วยให้นอนหลับสบาย	

ดอกบัวหลวง

4.	พริกไทย	

	 นำ้ตน้พรกิไทยแหง้ทีห่ัน่แลว้ประมาณ	

1	 หยบิมอืมาคัว่	 แลว้ใสใ่นกาชา	 เติมน้ำร้อน

จนเต็ม	 ชาต้นพริกไทยดื่มได้ทั้งวัน	 หรือวัน

ละ	 3-4	 ครั้ง	 ทำให้สมองปลอดโปร่ง	 และ

ช่วยลดความ	เครียดได้ดีมาก	พริกไทย
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	 	 											5.	พลู	

	 นำใบหรือเถาพลูแห้งมา

คั่วหรืออบให้แห้ง	 ชงดื่มแทนน้ำ

ชาได้	 โดยใช้ใบหรือเถาพลูที่คั่ว

แล้วประมาณ	1	หยิบมือ	ต้มน้ำ

ร้อน	 1	 ลิตร	 หรือชงใส่น้ำ	 1	

กาชา	ดื่มวันละ	3-4	ครั้ง	หรือ

ดื่มทั้งวันก็ได้	 ชาพลูจะออกรส

เผ็ดร้อนเล็กน้อย	 ทำให้ตาสว่าง

สดชื่นขึ้น	และแก้เครียดได้	

6.	พวงชมพูดอกขาว	

	 ใชเ้ถาแหง้	1	กำมอื	หรอืรากแหง้	

1/2	กำมือ	ต้มกับน้ำ	4	ถ้วย	ต้มให้เหลือ	

2	 ถ้วย	 รับประทานครั้งละ	 3	 ช้อนโต๊ะ

ก่อนนอน	 ช่วยกล่อมประสาทและทำให้

นอนหลับได้ดี	

	

7.	ฟ้าทะลายโจร	

	 ใช้ต้นฟ้าทะลายโจรตากแห้งประมาณ	 1	

กำมือใหญ่ๆ	หั่นและต้มกับน้ำ	1	ลิตร	กรองด้วย

ผ้าขาวบางเอาแต่น้ำ	ดื่มครั้งละ	1	แก้ว	เช้า-เย็น

กอ่นอาหาร	 แกอ้าการปวดหวัโดยไมม่สีาเหต	ุ และ

คลายเครียดได้	

พลู

พวงชมพูดอกขาว

ฟ้าทะลายโจร
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10.	มะละกอ	

	 ใชล้กูมะละกอขนาดเขือ่งๆ	(8	ขดี-1	กโิลกรมั)	

1	ลูก	ปอกเปลือก	ล้างน้ำให้สะอาด	แกะเมล็ดออก	

แล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ	 ต้มกับน้ำ	 1	 ลิตรนาน

ประมาณ	15-20	นาที	หรือจนกระทั่งน้ำเดือด	ยก

ลง	 กรองด้วยผ้าขาวบาง	 เอาแต่น้ำ	 ยกน้ำที่ได้ตั้ง

ไฟอีกครั้ง	 นำใบชาชนิดใดก็ได้ใส่ลงไป	 1	 หยิบมือ	

ต้มต่อจนน้ำเดือด	ดื่มแทนน้ำชาได้ทั้งวัน	

	 ทีนี้คุณจะเริ่มรู้สึกสบาย เพราะนอกจากช่วยให้คลายเครียดแล้ว สมุนไพรบาง

ชนิดยังช่วยผ่อนคลาย ทำให้หลับลึก หลับสนิท และรู้สึกสดชื่นทันทีเมื่อตื่นขึ้นอีกด้วยค่ะ  

  

	

	 	 	 	8.	มะนาวหรือมะกรูด	

สมุนไพรใกล้ตัวที่มอียูท่กุ

ครวัเรอืนมสีรรพคณุช่วนให้

นอนหลับ	 บรรเทาอาการ

อาหารไม่ย่อย	 และทำให้

หายเครียดได้	 ซึ่งมีวิธีทำ

ง่ายๆ	2	วิธี	ได้แก่	

•	ใช้ลูกมะนาวหรือมะกรูด	1	ลูกผ่าซีก	บีบเอาแต่น้ำใส่แก้ว	เติมเกลือและน้ำตาลทราบไม่

ขัดขาวอย่างละครึ่งช้อนกาแฟ	 ใส่น้ำร้อนให้เต็มแก้ว	 คนให้เข้ากัน	 ดื่มอุ่นๆ	 ทันทีเมื่อมี

อาการ	จะช่วยคลายเครียดได้รวดเร็ว	แต่หากดื่มมากเกินไปอาจทำให้ท้องเสียได้	

•	 นำใบมะนาวหรือมะกรูดแห้งประมาณ	 1	 หยิบมือมาคั่ว	 นำไปใส่กาชา	 เติมน้ำร้อนจน

เต็ม	ชงเป็นชาดื่มได้ทั้งวัน	หรือวันละ	3-4	ครั้ง	ช่วยขับเลือดลมและแก้เครียดดีมาก	

	

9.	มะเฟือง	

	 ใช้มะเฟืองที่แก่จัด	 1	 ผล	 ล้างให้สะอาด	

หั่นและแกะเมล็ดออก	คั้นน้ำใส่แก้ว	 เติมเกลือครึ่ง

ช้อนกาแฟ	 และเทน้ำร้อนลงไปให้เต็มแก้ว	 คนให้

เข้ากัน	 ดื่มครั้งละ	 1	 แก้ว	 เช้า-เย็นก่อนอาหาร	

ช่วยระงับความฟุ้งซ่าน	ทำให้นอนหลับง่ายขึ้น	

มะเฟือง

	

มะกรูด

มะนาว

มะละกอ
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	 จากนโยบายของคณะรัฐมนตรีในด้านของภาคเกษตรให้มีการพัฒนา
ภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง	โดยสร้างและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและการบริหารองค์กรเกษตรรูปแบบ
ตา่งๆ	ดว้ยองคค์วามรูจ้ากนวตักรรม	ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	 และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	

ผา่นระบบการเรยีนรูท้ัง้ในและนอกระบบการศกึษา	เพือ่สง่เสรมิความมัน่คงภาคเกษตรและสงัคมไทย	กระทรวง
เกษตรและสหกรณไ์ดจ้ดัทำโครงการสรา้งและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่	 ปี	 2552	 เพื่อสร้างเกษตรรุ่นใหม่	 จำนวน	
5,970	 ราย	 ใน	69	จงัหวดั	 ใหม้คีวามรู้
ทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ	 เพื่อประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม	 และเปน็แนวทางการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน	
	 นายฉลอง	 เทพวิทักษ์กิจ	 รอง
อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิดา้นวชิาการ	กลา่ว
วา่	 กรมพฒันาทีด่นิไดส้นบัสนนุโครงการ
สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของ
กระทรวงเกษตรฯ	 โดยจะใช้งบประมาณ	
24.5	 ล้านบาท	 เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพ
เกษตรรุ่นใหม่	 โดยการจัดทำศูนย์เรียนรู้
เกษตรรุ่นใหม่	 ด้านการพัฒนาที่ดิน	 ใน
สถาบันศึกษา	 42	 สถาบัน	 (จังหวัด)	
และจัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ในดา้นการพฒันาทีด่นิในไรน่าของเกษตรกร	69	จังหวัดๆ	ละ	2	ศูนย์	ใน
ลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ตามหลักสูตร	 ได้แก่	 หลกัสตูรครบวงจร	 1	 ศนูย	์ และหลกัสตูร
เฉพาะทาง	 2	ศนูย	์ โดยทกุหนว่ยงานรว่มกนัพฒันาพืน้ทีใ่หเ้กษตรกรตามหลักสูตรที่เกษตรกรต้องการ	 เพื่อทำ
เป็นแหล่งเรียนรู้	ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ในชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก	
	 นายฉลอง	 เทพวทิกัษก์จิ	 ไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่	 กรมฯ	จะพฒันาทีด่นิรายแปลงใหแ้กเ่กษตรกร	จำนวน	
5,970	 คน	 ใน	 69	 จังหวัด	 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน	 โดยใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ชวีภาพทางดนิของกรมพฒันาทีด่นิ	เชน่	สารเรง่	พด.	ตา่งๆ	การไถกลบตอซงัพชื	และการปลกูพชืปุย๋สด	เพือ่
เพิม่ปรมิาณธาตอุนิทรยีวตัถใุนดนิ	 การแนะนำการใชปุ้ย๋ทีเ่หมาะสมกบัดนิและพชืรายแปลง	 รว่มไปถงึการพฒันาที่ดิน
รายแปลงให้แก่เกษตรกร	 ตามสภาพปัญหาทรัพยากรดินนั้นๆ	 เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้นำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการเพิ่มผลผลิต	ลดรายจ่าย	และการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป	
	 นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดิน	จะร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้	ด้านการพัฒนาที่ดินในรูป
แบบต่างๆ	ให้แก่สถาบันการศึกษาที่จัดสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ	ทั้ง	42	สถาบัน	รวมทั้งศูนย์เรียนรู้ฯ	ในไร่นา
ทั้ง	69	จังหวัด	อีกด้วย

โครงการสร้างและพัฒนา

เกษตรกรรุ่นใหม่
กรมพัฒนาที่ดินวางรากฐานเกษตรกรยุคใหม่...เดินหน้า	

โดย ณัฐรินทร์ วงษ์ครุฑ
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วิกิพีเดียคืออะไร

เก็บมาฝาก

ขอ้มลู: วารสารบรษิทั TOT จำกดั (มหาชน) 

วกิพิเีดยี	 (Wikipedia)	 คอืสารรานกุรมเสรบีนอนิเตอรเ์นต็	 ทีท่กุคนสามารถอา่นและ

ปรบัปรงุเพิม่เตมิเนือ้หาใหม้คีวามสมบรูณย์ิง่ขึน้ได	้ซึง่ทำใหว้กิพิเีดยีกลายเปน็สารานุกรม

ที่ได้รับการแก้ไขรวบรวมและดูแลรักษาจากผู้ใช้จำนวนหลายหมื่อนคนทั่วโลกผ่าน	

ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ	ซึ่งเป็นระบบวิกิแบบหนึ่ง	

	 วิกิพีเดียเริ่มต้นเมื่อ	15	มกราคม	พ.ศ.	2544	โดยผู้ร่วมก่อตั้งได้แก่	จิมมี			

เวลส,์	 แลรร์	ี แซงเกอร	์ และเพือ่นๆ	 อกีเพยีง	 ไม่กี่คน	 โดยขณะนั้นมีฉบับภาษา

อังกฤษเพียงฉบับเดียว	 ด้วยขบวนการที่เปิดกว้างให้แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเสรี	 ทำให้

ปัจจุบันวิกิพีเดีย	กลายเป็นสารานุกรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก	

	 ข้อมูลเดือนธันวาคม	2550	วิกิพีเดียมีเนื้อหากว่า	9	ล้านบทความใน	253	

ภาษา	ประกอบด้วยข้อความกว่า	17,400	ลา้นคำ	เฉพาะในวกิพิเีดยีภาษาองักฤษ	มี

เนือ้หามากกวา่	2,000,000	เรือ่ง	เนือ้หาในวกิพิเีดยีไดร้บัความนยิมเปน็	1	ใน	10	เวบ็		

ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก	

	 วิกิพีเดียทำงานด้วยซอฟต์แวร์ชื่อมีเดียวิกิ	 จะจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์สามแห่ง

ทั่วโลก	โดยมีเซิร์ฟเวอร์ใหญ่อยู่ที่รัฐฟลอริดา	สหรัฐอเมริกาและเซิร์ฟเวอร์ย่อยตั้งอยู่

ทีอ่มัสเตอรด์มัในเนเธอร์แลนด์	และโซลในเกาหลีใต้	

	 ผู้เป็นเจ้าภาพ	และให้การสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดคือ	องค์กรไม่แสวงหา

ผลกำไรชื่อว่า	 “มูลนิธิวิกิพีเดีย	 (Wikimedia	 Foundation)”	 นอกจากสารานุกรม

แล้ว	วิกิพีเดียยังมีฐานข้อมูลข่าวสาร	ตลอดจนวิทยาการความรู้และเทคโนโลยีในรูป

แบบอื่นๆ	อีกมากมายรวมอยู่ด้วยทั้งในลักษณะของ	จดหมายเหตุ	อักขรานุกรม

ภูมิศาสตร์	วารสารเฉพาะด้าน	รวมทั้งสถานการณ์ข่าว	หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน	

	 มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่า	 เนื้อหาข้อมูลส่วนใหญ่ในวิกิพีเดียมาถูกต้อง	 และไม่

อยูใ่นฐานะทีจ่ะใชอ้า้งองิอยา่งเปน็ทางการ	 เชน่เดยีวกบัสารานกุรมแบบดัง้เดมิได	้ แต	่

อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันนี้วิกิพีเดียก็เป็นเว็บไซต์ที่ถูกนำไปใช้อ้างอิงมากที่สุดแห่งหนึ่ง	

บนเครือข่ายใยแมงมุม	(เวิลด์ไวด์เว็บ)	

โครงการสร้างและพัฒนา

เกษตรกรรุ่นใหม่
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	 อย่างที่ทราบว่าโรคเกาต์มักพบในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ชาย สาเหตุหลักๆ เกิดจากการรับประทาน

อาหารผิดๆ โดยเฉพาะสัตว์ปีกซึ่งเป็นสาเหตุให้มีปริมาณกรดยูริกในเลือดสูง ส่งผลให้เกิดการอักเสบของข้อ 

	 เมื่อรับประทานอาหารผิดจนก่อให้เกิดอาการผิดปกติ	 ลองมาดูอาหารที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยต้าน

อาการปวดเกาต์กันดีไหม	

	 หนึ่ง	คือ	ปลาทะเล	เช่น	ปลาทู	ปลากะพง	ปลาทูน่า	ปลาแซลมอน		และปลาซาบะ	

	 สอง	คือ	 ถั่วเปลือกแข็ง	 เช่น	แมคคาเดเมีย	 อาหารประเภทนี้	 มีกรดไขมันจำเป็น	 โอเมก้า-3	ซึ่งจะ

ช่วยลดอาการอักเสบของข้อได้	

	 สาม	ขมิ้น	นำมาปรุงใส่ในแกงต่างๆ	เช่น	แกงเหลือง	แกงส้ม	มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ	

	 สี่	 ผลเชอร์รี่	 รับประทานสดช่วยลดอาการปวดอักเสบ	 เพราะมีสารโปรแอนโทไซยานิดินซึ่งเป็นตัวยา

สำคัญ	

	 ห้า	ผักผลไม้สีเหลือง	สีส้ม	เช่น	แครอท	พริกหวาน	ข้าวโพด	เนื่องจากมีเบต้าแคโรทีนสูง	สารตัวนี้จะ

ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้เช่นกัน	

	 การกินอาหารที่มีประโยชน์อาจจะช่วยบรรเทาอาการลงได้	 แต่ถ้าได้ออกกำลังกายและทำจิตใจให้

สดชื่นอยู่เนืองนิตย์	

	 ถือเป็นวิธีเยียวยาอาการปวดเกาต์ได้อย่างถาวรค่ะ	

อาหารลดอาการปวดเก๊าต์
ขอ้มลู: นติยสารชวีจติ 
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หากยังจำกันได้กับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งที่หลายคนคุ้มตากันดีเมื่อหลายปีก่อน 
“แฉอันตรายจากภาชนะเมลามีน – พบสารฟอร์มาลดีไฮด์แพร่กระจาย” 
	 เมื่อปีที่ผ่านมา	“เตือนภัยเมลามีนปลอมปนในอาหารสัตว์ทำให้สุนัขและ		
แมว	ในสหรัฐอเมริกาตายไปหลายราย”		

	 และในปีนี้	“วิกฤติหนัก	นมปนเปื้อนสารเมลามีนจากจีน
ยอดเหยื่อทารกป่วยทะลุครึ่งแสน”	
	 หลายคนอาจสงสยัวา่	“สารเมลามนี”	นีค้อือะไร	ทำไมถงึ
สง่ผลรา้ยแรงตอ่ชวีติทัง้คนและสตัวไ์ด	้ วนันีเ้ราจงึจะพาไปทำความ
รู้จักเจ้าสารอันตรายนี้กันค่ะ	
	 จะวา่ไปแลว้เราคงเคยไดย้นิชือ่	“เมลามนี”	(Melamine)	

มาบา้งแลว้	 เชน่	 ชามเมลามนีหรอืจานเมลามนี	 นัน่เปน็เพราะเจา้
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รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	 (อย.)	อธบิายถงึคณุสมบตัิ
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	 และทีส่ำคญั กอ่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารชนดิใดกต็ามยา่ลมืตรวจสอบตรา อย. ของสำนกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาทกุครัง้ 
 เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ 

พิษร้ายเมลามีน(ในนม)
ขอ้มลู: นติยสารชวีจติ 
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จดหมายจากหมอดิน



รายการวิทยุคลื่นต่างๆ
๑. รายการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ทุกวันพฤหัสบดีเวลา๑๙.๓๐น.
 ทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร
 AM.๑๓๘๖กิโลเฮิร์ต
๒. รายการคุยโขมงหกโมงเช้า
 ทุกวันจันทร์-เสาร์เวลา๑๖.๐๐น.
 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ
 AM.๘๗๓และAM.๑๓๘๖กิโลเฮิร์ต
๓. รายการคุยกันฉันท์เกษตรกร
 ทุกวันศุกร์เวลา๑๗.๓๐น.
 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รายการเพื่อการศึกษาของกรมและชาสัมพันธ ์
AM.๑๔๖๗กิโลเฮิร์ต
๔. รายการเสียงจากหมอดิน
 ทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา๐๘.๐๐น.
 ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ภาคกลางAM.๑๑๐๗กิโลเฮิร์ต
 ภาคเหนือAM.๖๑๒กิโลเฮิร์ต
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือAM.๑๓๑๔กิโลเฮิร์ต
 ภาคใต้AM.๑๒๖๙กิโลเฮิร์ต
๕. รายการเพื่อเกษตรกรและผู้ ใช้แรงงาน
 ทุกวันเสาร์เวลา๐๔.๐๐น.
 ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ภาคกลางAM.๑๑๐๗กิโลเฮิร์ต
 ภาคเหนือAM.๖๑๒กิโลเฮิร์ต
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือAM.๑๓๑๔กิโลเฮิร์ต
 ภาคใต้AM.๑๒๖๙กิโลเฮิร์ต
๖. รายการก่อนอรุณรุ่ง
 ทุกวันจันทร์–ศุกร์เวลา๐๕.๐๐น.
 ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 AM.๑๑๐๗กิโลเฮิร์ต
๗. รายการตอบปัญหาการเกษตรภาคเช้า
 ทุกวันจันทร์–ศุกร์เวลา๐๕.๓๐น.
 ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 AM.๑๑๐๗กิโลเฮิร์ต
๘. รายการตอบปัญหาการเกษตรภาคค่ำ
 ทุกวันจันทร์–ศุกร์เวลา๑๙.๓๐น.
 ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 AM.๑๑๐๗กิโลเฮิร์ต
๙. รายการราตรีเกษตร
 ทุกวันจันทร์–ศุกร์เวลา๒๐.๓๐น.
 ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 AM.๑๑๐๗กิโลเฮิร์ต
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	 ทีเ่ขยีน	ด้วยตัวบรรจง	พร้อมแนบแสตมป์ดวงละ	๓	บาท	จำนวน	๘	ดวง	 เพื่อเป็นค่าจัดส่ง		

		 เล่มละ	 ๖	 บาท	 ส่วนหมอดินอาสาประจำตำบลทุกท่าน	 เราอภินันทนาการให้ท่านฯ	 ด้วยการ		

	 จัดส่งให้ถึงบ้านเพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะ	

	

ใบสมัครสมาชิกวารสารพัฒนาที่ดิน 
	

ชื่อ................................................................นามสกุล..........................................................................................................	

อาชีพ	 เกษตรกร	 รับจ้าง	 ค้าขาย	 รัฐวิสาหกิจ	

	 รับราชการ	 นักเรียน	/	นักศึกษา	 อื่นๆ	(โปรดระบุ)................................	

ที่อยู่	 บ้านเลขที่..................................หมู่ที่..........................ซอย...................................................................	

	 ถนน...........................................................ตำบล	/	แขวง...................................................................	

	 อำเภอ	/	เขต.............................................................จังหวัด...............................................................	

	 รหัสไปรษณีย์	

	

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก	 บ้าน	เบอร์โทรศัพท์.................................................	

	 	 ที่ทำงาน	เบอร์โทรศัพท์...........................................	

	 	 มือถือ	เบอร์โทรศัพท์...............................................	

ประเภทสมาชิก		 สมาชิกใหม่	

	 	 	 ต่ออายุสมาชิก	

	 	 	 สมัครเป็นสมาชิก	๔	ฉบับ	เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม	–	ธันวาคม	๒๕๕๑	

	 	 	 ถึงฉบับเดือนกรกฎาคม	–	กันยายน	๒๕๕๒	

	

พร้อมนี้ได้ส่งแสตมป์ดวงละ	๓	บาท	จำนวน	๘	ดวงเพื่อเป็นค่าจัดส่งเล่มละ	๖	บาทมาด้วยแล้ว	

ส่งจดหมายพร้อมใบสมัครสมาชิกและแสตมป์ของท่านมาที่	

นางชริตา	โล่ห์จินดา	ฝา่ยเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ	์กรมพฒันาทีด่นิ		

ถนนพหลโยธนิ	ลาดยาว	จตจุกัร	กรงุเทพฯ	๑๐๙๐๐	โทร.๐๒-๕๗๙๘๕๑๕	

หมายเหตุ : ท่านสามารถสำเนาใบสมัครสมาชิกวารสารพัฒนาที่ดินได้

	

ท้ายเล่ม
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