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	 นายมณฑป	กรดุเจรญิ		
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คณะกรรมการวารสารพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

พัฒนา ท่ี ดินพัฒนา ท่ี ดินวารสาร 
ISSN ๐๑๒๕-๑๐๕๘ 



•	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชดำเนิน	

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจการดำเนินงาน	 ณ	 โครงการโรงเรียนกับ

การฟื้นฟูนาร้างเพื่อการปลูกข้าว	

•	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็ฯทรงปฏบิตัพิระ

ราชกรณยีกจิ	 ณ	 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำ	 ห้วยไฟ	 อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ	

•	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี เสดจ็พระราชดำเนนิ

ทรงปฏิบัติพระราชกรณยีกจิ	ณ	ศนูยภ์ฟูา้พฒันา	ตามพระราชดำร	ิ

•	พิธีทำบุญในเทศกาลขึ้นปีใหม่ปี	๒๕๕๒	ณ	กรมพัฒนาที่ดิน	

•	พิธีเปิดวันพัฒนาที่ดินน่าน	ณ	สถานีพัฒนาที่ดินน่าน	สพข.๗			

•	 ดร.ชาติชาย	 พุคยาภรณ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์พร้อมคณะ	 เดนิทางตรวจเยีย่มและมอบนโยบายดา้นเกษตรและ

สหกรณ์	สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี	

•	 ดร.ชาติชาย	 พุคยาภรณ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	เดินทางมาเป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงาน	สถานีพัฒนา	

ที่ดินเชียงราย	

•	 นายชาติชาย	 พุคยาภรณ์	 รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและ

สหกรณแ์ละคณะ	เดนิทางตรวจเยีย่มการดำเนนิงานของกรมพฒันาทีด่นิ	



ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๔๑๒ เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

พัฒนา ท่ี ดินพัฒนา ท่ี ดินวารสาร 
ISSN ๐๑๒๕-๑๐๕๘ 

ภาพข่าวกิจกรรม	 	๕	
ทัวร์หมอดิน	
	 หมอดินป่าซาง	ผลิตลำไยนอกฤดูกาล	 			๑๓	
ประสบการณ์หมอดินอาสา	
	 หมอดินเมืองรถม้า	นักทดลองเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาล	 ๑๖	
กว่าจะได้เป็นหมอดินอาสา	
	 ทิม	คณะเสน	ผู้นำผักปลอดสารพิษ	
	 “สู้ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”	 ๑๘	
บทบาทของหมอดิน	
	 การเพาะเห็ดภูฏานของ	บุญสืบ	เดชสอน		
	 หมอดินอาสาดงพระราม	 ๒๒	
พัฒนาที่ดินสู่ท้องถิ่น	
	 ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง	มโนสำนึกของตระกูลมีพฤกษ์	 ๒๕	
แนะนำหมอดิน	
	 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์	
	 การใช้หญ้าแฝก	อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 ๒๗	
วิชาการด้านพัฒนาที่ดิน	
	 พลังงานชีวมวล	และเถ้าชีวมวล	 ๒๙	
น่ารู้เรื่องดินและน้ำ	
	 การแก้ไขปัญหาเรื่องผลกระทบ	
	 จากการปนเปื้อนของสารแคดเมี่ยม	 ๔๐	
งานวิจัย	
	 หนอนตายอยาก	 ๔๕	
เรื่องพิเศษ	
	 วิธีผลิตข้าวอินทรีย์	 ๔๗	
มีอะไรในกรมพัฒนาที่ดิน	
	 12	มหัศจรรย์	 ๕๕	
เรื่องเด่น	
	 เราจะช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างไร	 ๕๗	
เกล็ดความรู้	
	 ธงชาติไทย	 ๕๘	
รู้ไว้ใช่ว่า	
	 ภัยเงียบ	จากภาชนะยุคใหม่	 ๖๐	
ข้อคิดก่อนปิดเล่ม	
	 มองอย่างไร/หนามยอกเอาหนามบ่ง	 ๖๒	





วารสารพัฒนาที่ดิน�

	 สวัสดีปีใหม่ค่ะ	 ขอต้อนรับเข้าสู่ปี	 ๒๕๕๒	 ด้วยภาพ	 ส.ค.ส.	 ภาพ

ชนะเลศิจากการประกวดวาดภาพระดบัเยาวชนป	ี๒๕๕๑	รวมใจภกัดิ	์ รกัษด์นิ

รักษ์น้ำ	เทิดไท้องค์ราชัน	

 

	 วารสารกรมพฒันาทีด่นิฉบบันี	้ เปดิศกัราชใหมด่ว้ยพรปใีหมแ่ละ	ส.ค.ส. 

พระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	และบทสมัภาษณบ์คุคลตา่งๆ	ถงึ

ความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆ	ในปีนี้	เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นปีใหม่	

 

 ในโอกาสปีใหม่นี้	ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายและใจ	มี

ปัญญาแจ่มใส	 ประกอบกิจการงานต่างๆ	 สำเร็จลุล่วงด้วยดี	 วารสารกรม

พัฒนาที่ดินจะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้ท่านฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	ไปได้	

บก.	

วารสารพัฒนาที่ดิน�



วารสารพัฒนาที่ดิน �

ภาพข่าว

วารสารพัฒนาที่ดิน �

•	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยาม	

บรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำเนิน	

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจการ

ดำเนินงาน	 เมื่อวันที่	 ๘	 มกราคม	

๒๕๕๒	ณ	โครงการโรงเรียนกับการ

ฟืน้ฟนูารา้งเพือ่การปลกูขา้ว	 ในโครงการ	

พระราชดำริ	 บ้านโคกอิฐ-โคกในของ	

ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	 จงัหวดั

นราธิวาส	



วารสารพัฒนาที่ดิน� วารสารพัฒนาที่ดิน�

•	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรม

ราชกมุาร	ี เสดจ็ฯทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ	

ณ	 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำ	

ห้วยไฟ	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 บ้าน	

ทุง่กระเทยีม	ตำบลภซูาง	อำเภอภซูาง	จงัหวดั

พะเยา	เมือ่วนัองัคารที	่๑๗	กมุภาพนัธ	์๒๕๕๒		



วารสารพัฒนาที่ดิน �วารสารพัฒนาที่ดิน �

•	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราช

กุมารี	 เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราช

กรณยีกจิ	ณ	ศนูยภ์ฟูา้พฒันา	ตามพระราชดำร	ิ

ตำบลภฟูา้	อำเภอบอ่เกลอื	จงัหวดันา่น	โดยนาย

บณัฑติ	ตนัศริ	ิอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	พรอ้มดว้ย

ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	หน่วยงานในสังกัดเฝ้ารับ

เสด็จฯ	 และถวายรายงานผลการดำเนินงานใน

สว่นของกรมพฒันาทีด่นิ	ณ	แปลงเกษตร	กลุม่ที	่

๑๓	 และโรงปุ๋ยศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ	 เมื่อวันที่	 25	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.2552	



วารสารพัฒนาที่ดิน� วารสารพัฒนาที่ดิน�

•	พิธีทำบุญในเทศกาลขึ้นปีใหม่ปี	๒๕๕๒			

เมื่อวันที่	๕	มกราคม	๒๕๕๒	ณ	กรมพัฒนาที่ดิน	

จตุจักร	กทม.	



วารสารพัฒนาที่ดิน �วารสารพัฒนาที่ดิน �

•	 พิธีเปิดวันพัฒนาที่ดินน่าน	 เมื่อวันที่	 ๑๓	

มกราคม	๒๕๕๒	ณ	สถานีพัฒนาที่ดินน่าน	

สพข.๗		นายเกรียงศักดิ์	หงษ์โต	รองอธิบดี

กรมพัฒนาที่ดิน	 ด้านปฏิบัติการ	 ให้เกียรติ

เป็นประธานเปิดงานฯ	 โดยมีนายอิสรา	

อนุรักษ์พงศธร	 ผู้อำนวยการสำนักงาน

พัฒนาที่ดินเขต	๗	กล่าวรายงาน	



วารสารพัฒนาที่ดิน10 วารสารพัฒนาที่ดิน10 วารสารพัฒนาที่ดิน10

•	 ดร.ชาติชาย	 พุคยาภรณ์	 รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ	

เดนิทางตรวจเยีย่ม	และมอบนโยบายดา้นเกษตร

และสหกรณ์	เมื่อวันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๒	

ณ	โรงแรมอบุลบรุ	ีรสีอรท์	จงัหวดัอบุลราชธาน	ี

โดยมนีายบณัฑติ	ตนัศริ	ิ อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	

นายเกษม	 ทองปาน	 รองอธิบดีด้านบริหาร	

นายสรุเดช	 เตยีวตระกลู	 ผูอ้ำนวยการสำนกังาน

พฒันาทีด่นิเขต	๔	นายศรจติร	ศรณีรงค	์หวัหนา้

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี	ให้การต้อนรับ	



วารสารพัฒนาที่ดิน 11วารสารพัฒนาที่ดิน 11วารสารพัฒนาที่ดิน 11

•	 ดร.ชาติชาย	 พุคยาภรณ์	 รัฐมนตรีช่วย

วา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ และคณะ	

เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรม

พัฒนาที่ดิน	โดยมีนายบัณฑิต	ตันศิริ	อธิบดี

กรมพัฒนาที่ดินกล่าวต้อนรับ	 และผู้บริหาร	

กรมพัฒนาที่ดินกล่าวแนะนำตัว	 ณ	 กรม

พัฒนาที่ดิน	 จตุจักร	 กทม.	 เมื่อวันที่	 ๑๖	

มกราคม	๒๕๕๒	

	



วารสารพัฒนาที่ดิน12 วารสารพัฒนาที่ดิน12

•	 ดร.ชาติชาย	 พุคยาภรณ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 เดินทางมาเป็นประธานเปิดป้ายอาคาร

สำนักงาน	 โดยมีนายบัณฑิต	ตันศิริ	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	

ส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน	 ข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 และ		

หมอดินอาสาฯ	 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย	 ให้การต้อนรับ	

เมื่อวันที่	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๒	 ณ.	 สถานีพัฒนาที่ดิน

เชียงราย	



วารสารพัฒนาที่ดิน 13

	

	 ปัจจุบันผู้ปลูกลำไยได้ใช้สารโพแทสเซียม
คลอเรต	(KClO๓)	ชกันำใหต้น้ลำไยออกดอก	เพือ่	

ผลิตลำไยนอกฤดูกันอย่างแพร่หลาย	 ซึ่งปริมาณ	

การใช้สารชนิดดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น	

จากการข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่ามี

เกษตรกรบางส่วนใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเกิน	

๑	 เท่าของอัตราแนะนำ	 เนื่องจากมีความเชื่อว่า	

การให้สารในอัตราสูงจะทำให้ลำไยออกดอกได้ดี	

แต่ผลที่ได้กลับพบว่า	การใช้สารในอัตราสูง

กว่าคำแนะนำมีผลทำให้การออกดอกลดลง	

๓๐-๔๐%	ขณะเดียวกันยังทำให้มีต้นทุนการ

ผลติสงูขึน้	 และยงัมสีารเคมตีกคา้งในดนิดว้ย	

หากใช้ปริมาณมากติดต่อกันหลายปีจะทำให้

ต้นลำไยมีปัญหา	 เช่น	 ต้นทรุดโทรมเร็ว	หรือ

เกิดอาการใบเหลืองแล้วแห้งตาย	

	 ในอดตีการผลติลำไยนอกฤดบูนพืน้ที	่ จำนวน	

๑๑	ไร	่ของ	อนิทอง	หลอ่เถนิ	ที	่ม.๑	บ.หนองสรอ้ย	

ต.มะกอก	อ.ปา่ซาง	จ.ลำพนู	กเ็ปน็การใชส้ารเคม	ี

เพียงอย่างเดียวทั้งสารโพแทสเซียมคลอเรต	 ปุ๋ย

เคมี	 สารกำจัดแมลงศัตรูพืช	 แต่เมื่อได้รับความรู้

ในเรื่องของการใช้สารอินทรีย์จากการดูงาน	 และ

เข้ารับอบรมจากที่ต่างๆ	จึงเกิดความสนใจศึกษา

ทดลองทำสารอินทรีย์ไว้ใช้	อินทอง	 เล่าว่า	 “เมื่อ

ก่อนใช้เคมีอย่างเดียวดินแห้งแข็ง	มีลำไยอยู่	

หมอดินป่าซาง
ผลิตลำไยนอกฤดู

ลดการใช้สารเคมีด้วยสารเร่งพด.
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๓	ต้น	ที่เป็นอาจารย์ทดลองนำน้ำ

หมัก	ปุ๋ยหมัก	ไปใส่ปรากฎ

ว่าใบเขียวขึ้น	 ต้น

สมบูรณ์ดีกว่าต้น

อืน่ๆ	จงึรูว้า่การ	

ใช้สารอินทรีย์

ร่วมสารกับเคมี

สามารถทำได	้ และดกีวา่การ	

ใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว	

เพราะนอกจากตน้ลำไยสมบรูณ์

ขึ้นแล้ว	ปุ๋ยหมัก	น้ำหมัก	สามารถ

ทำใช้เองได้ต้นทุนไม่สูง”	

	 หลังจากทราบแล้วว่าสาร

อินทรีย์มีประโยชน์ต่อดินและ

พืชรวมทั้งสามารถทำเองได้	 จึง

หาทางศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการผลิต

สารอินทรีย์ต่างๆอย่างถูกวิธี	จนได้รับ	

คำแนะนำจากสถานีพัฒนาที่ดิน

ลำพูนในเรื่องของการใช้สารเร่ง

ซุปเปอร์พด.๑	 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มี

ความสามารถสงูในการยอ่ยสลายเศษ	

พชืเพือ่ผลติปุย๋หมกัในชว่งระยะเวลา	

สั้น	 สารเร่งซุปเปอร์พด.๒	 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มี

ความสามารถในการย่อยสลายเศษพืชผัก	 ผลไม้	

ปลา	หอยเชอรี่	เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำสำหรับ	

เร่งการเจริญเติบโตของราก	 ใบ	

ลำต้น	การออกดอก	และติดผล	

และสารเร่งพด.๗	 เป็นเชื้อ

จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการ

หมกัและการยอ่ยสลายพชื	

สมนุไพรตา่งๆ	 เพือ่ผลติสาร	

ปอ้งกนัแมลงศตัรพูชื	 เมือ่ไดร้บั	

ความรูแ้ลว้จงึนำสารเรง่พด.	 มา

ใช้	 ในการผลิตลำไยนอกฤดูจน

ประผลสำเร็จ	 อินทอง	 หล่อเถิน	

จึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นหมอดิน

อาสาเพื่อช่วยส่งเสริมความรู้		

ให้กับเกษตรกรที่อยู่ ในพื้นที่		

ใกล้เคียง		

	 สำหรับการผลิตลำไยนอก

ฤดู	 อินทอง	แนะนำว่า	 “ก่อน

ใส่สารโพแทสเซียมคลอเรตต้องบำรุง	

ต้นให้สมบูรณ์	 โดยหลังเก็บผลผลิต

แลว้ตอ้งใสปุ่ย๋หมกัจากสารเรง่ซปุเปอร	์

พด.๑	ซึ่งหมักจากเศษหญ้า	กิ่ง	และ

ใบลำไยในสวน	 อัตราส่วนใส่ตามอายุ

ของตน้ลำไย	๑	ป	ีตอ่	๑	กก.	พอถงึชว่ง	

ที่ช่อดอกยาวประมาณ	๑	คืบ	ฉีดพ่นยืด

ช่อดอกด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่งซุปเปอร์
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พด.๒	ซึ่งหมักจาก	มะละกอ	ฝักทอง	กล้วยสุก	

และ	ปลา	 โดยใช้ในอัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	๑	

ลิตร	 ผสมน้ำ	 ๕๐๐	 ลิตร	 เมื่อลูกลำไยขนาดเท่า

หัวไม้ขีดไฟให้ใส่ปุ๋ยหมักอีกครั้ง	 และฉีดพ่นปุ๋ย

อินทรีย์น้ำอัตราส่วนเท่าเดิม	 รวมทั้งฉีดพ่นสาร

ป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งพด.๗	 ที่หมัก

จาก	สะเดา	ตะไครห้อม	ยาสบู	ขา่แก	่ใบยคูาลปิตสั	

ในอัตรา	ส่วน	๑	ลิตร	ผสมน้ำ	๒๐๐	ลิตร	ทุกๆ	

๗	วัน”	

	 เมื่อประสบผลสำเร็จในการใช้สาร

เคมีร่วมกับสารอินทรีย์	 อินทอง	หล่อ

เถนิ	 ในฐานะหมอดนิอาสากย็นิดถีา่ย	

ทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่

สนใจซึ่งนอกจากเรื่องการ

ผลิตลำไยนอกฤดูแล้วใน

พืน้ที	่ ๑๑	 ไร	่ ยังมีการ

เลี้ยงปลา	ปลูกผักและ

ไม้ผลอีกหลายชนิดเพื่อ

เป็นรายได้เสริม	 และใช้

พื้นที่จัดตั้งเปน็ศนูยเ์รยีน

รู้การพัฒนา	 ที่ดินตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่เปน็แหลง่สาธติ	ศกึษา	ดงูาน	และเรยีนรูด้า้น

การพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่	เช่น	การใช้

พืชปุ๋ยสด	 การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

จากสารเรง่พด.	 การปลกูหญา้แฝกเพือ่การอนรุกัษ	์

ดินและน้ำ	เป็นต้น	

	 อนิทอง	 ฝากถงึเกษตรกรในยคุปุย๋ราคาแพง

วา่	 “ปุย๋อนิทรยีไ์มไ่ดด้กีวา่เคมแีตช่ว่ยเพิม่จลุนิทรยี	์

ในดินทำให้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น

ไมต่อ้งใสม่าก	 ทกุวนันีใ้ชเ้คมอียูแ่ตใ่ชน้อ้ยทีส่ดุเทา่

ทีจ่ำเปน็แตถ่า้เกษตรกรทำปุย๋หมกั	 นำ้หมกัชวีภาพ

สตูรตา่งๆ	ใชเ้องไมไ่ด	้กล็ดคา่ใชจ้า่ยไมไ่ด”้		

	 ติดต่อดูงาน	 ขอคำแนะนำหรือพูดคุย

แลกเปลีย่นประสบการณก์บั	 หมอดนิอาสาอนิ

ทอง	 หล่อเถิน	 ได้ที่	 ๑๓๘	 ม.๑	 บ.หนองสร้อย	

ต.มะกอก	 อ.ป่าซาง	 จ.ลำพูน	 โทร.๐๘๖	

๙๑๒	๓๙๑๔		

	 ส่วนข้อมูลรายละเอียดของสารเร่ง

พด.	 ต่างๆ	 ติดต่อได้ที่ฝ่ายเผยแพร่และ

ประชาสมัพนัธ	์ สำนกังานเลขานกุารกรม

พฒันาทีด่นิ	โทร.๐๒	๕๗๙	๘๕๑๕	
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โดย มณฑป กรดุเจรญิ  

ประสบการณ์หมอดินอาสา

	

	 นับเป็นเวลา	 ๒๑	 ปี

กับอาชีพพนักงานการไฟฟ้า

ฝา่ยผลติ	ธนาเดช	ชยัยะสมทุร	

ตัดสินใจหันหลังให้กับการ

ทำงานประจำที่การ

ไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิ ต

เหมืองแม่เมาะ

หันมาประกอบ

อาชีพเกษตรกร	ที่

บ้านทราย	 หมู่ที่	 ๔	 ต.ต้น

ธงชัย	 อ.เมือง	 จ.ลำปาง	

เพื่อเดินทางตามความต้อง		

การของตนเองที่เคยตั้งใจไว้ว่า

จะทำให้การเกษตรไทยได้พัฒนาขึ้น		

	 	โดยพื้นฐานแล้ว	ธนาเดช	ไม่ได้เรียนจบ

ด้านการเกษตรแต่มีความสนใจในอาชีพนี้	 ทำให้มี

ความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและ

ทดลองทำในพืน้ทีข่องตนเอง	 เริม่จากการปรบัปรงุ

พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินลูกรังโดยวิธีการปล่อยให้

หญา้ขึน้แลว้ไมเ่ผา	 ปลอ่ยทิง้ไวเ้มือ่ถงึฤดฝูน	

ดินมีความชื้นจึงทำการไถกลบหญ้าลง

ไปในดินปีละ	 ๒	 ครั้งช่วงต้นฝน

และ	 ปลายฝนทำอย่างนี้อยู่	 ๔-

๕	ปี	ดินที่แข็งปลูกพืชอะไรแทบ

ไม่ได้นอกจากหญ้าก็ เริ่มดีขึ้น	

หลังจากนั้นจึงเริ่มวางแผนปลูก

แก้วมังกรโดยทำปุ๋ยหมักจากเศษ

นักทดลองเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาล
ธ น า เ ด ช  ชั ย ย ะ ส มุ ท ร 

หญ้าใช้ร่วมกบัปุย๋เคม	ี ซึง่ไดร้บัคำแนะนำเกีย่วกบั

การทำปุย๋หมกัจากสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง		

	 เมือ่ไดร้บัความรูท้ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การเกษตร	

ธนาเดช	เกิดความต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ไป

สู่เกษตรกรตามที่ตั้งใจไว้	 จึงสมัครเข้าเป็นหมอดิน

อาสาและเข้ารับการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมัก	ปุ๋ย

ชีวภาพ	และสารขับไล่แมลง	จากกรมพัฒนาที่ดิน	

จนได้รับคัดเลือกเป็นหมอดินอาสาประจำตำบล

ของสถานพีฒันาทีด่นิลำปาง	 ไดร้บัการฝกึอบรมใน	

หลักสูตรต่างๆที่นำไปสู่การเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอด

เทคโนโลยดีา้นการพฒันาทีด่นิ	โดยใชผ้ลติภณัฑ์	

เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน	

ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	

ลดตน้ทนุการผลติ	และเพิม่รายได	้

	 หลังจากนำความรู้ที่ได้ไปใช้

พฒันาการเกษตรของตนเอง	ทำให้

ผลผลิตแก้วมังกรมีคุณภาพและ

รสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาด	อีก

หมอดินเมืองรถม้า
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ทัง้ยงัชว่ยลดตน้ทนุการผลติไดม้ากเพราะใชปุ้ย๋หมกั

ที่ผลิตเองเป็นหลัก	 เทคนิดการปลูกแก้วมังกรของ

ธนาเดชได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างมาก

และมีหน่วยงานต่างๆนำไปเผยแพร่มากมาย	แต่

หลงัจากปลกูแกว้มงักรจำนวน	๕,๐๐๐	กวา่ตน้	มา	

ได้กว่า	 ๖	ปี	 ก็ต้องตัดสินใจรื้อบางส่วนทิ้งเพื่อลด

จำนวนลง	 เพราะทำไม่ไหวเนื่องจากอายุที่มากขึ้น	

รวมทัง้ขาดแคลนแรงงานในการดแูลรกัษาและทำการ	

ขนส่ง		

	 ปัจจุบัน	ธนาเดช	ปลูกต้นตะกูไม้เศรษฐกิจ

โตเรว็ไวเ้ปน็บำนาญใหแ้กช่วีติ	และยงัทำการทดลอง

และวจิยัดา้นการเกษตรใหม่ๆ 	ในพืน้ทีข่องตนเองเพือ่	

เปน็ตวัอยา่งในการปฏบิตัแิละเผยแพรใ่หเ้กษตรกรได้

นำไปใช	้ตวัอยา่งเชน่	การปลกูหญา้รซูีน่อกฤด	ูเมือ่	

หญา้รซูีเ่ริม่ออกดอกใหท้ำการตดัไปเลีย้งสตัว	์ แลว้

ใสปุ่ย๋หมกัทีผ่ลติจากสารเรง่ซปุเปอร	์พด.	๑	อตัรา	

๕	กโิลกรมัรว่มกบัปุย๋ยเูรยี	๑	กโิลกรมั	หวา่นใน

แปลงหญ้าให้ทั่วแล้วปล่อยน้ำให้ทั่วแปลง	

สปัดาหล์ะ	 ๑	 ครัง้	 เมือ่หญา้อายไุดป้ระมาณ	

๕๐-๖๐	 วัน	 ก็ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้าแทะเล็ม

ในแปลงหญ้า	 หลังจากนั้นจึงทำการตัดหรือ

ปลอ่ยสตัวเ์ขา้แทะเลม็หมนุเวยีน	ทกุ	๓๐-๔๕	วนั		

	 การปลกูพรกิหวานในพืน้ทีร่าบ	 พรกิหวาน	

เป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี

บนดอยสูงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น	 ความชื้นสูง	

แตจ่งัหวดัลำปางมสีภาพภมูอิากาศรอ้นการปลกูพรกิ

หวานจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ	 จึงได้ทำการ

ทดลองเพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับ

พริกหวานที่ผลิตในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นได้	

โดยเริม่ในเดอืนมนีาคมทำการเพาะเมลด็ในถาดเพาะ

โดยใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นวัสดุเพาะ	 จากนั้นนำไปเก็บ

ไว้ในโรงเพาะชำรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน	ประมาณ	๑	

เดอืน	หรอืเมือ่ใบเริม่งอกประมาณ	๔-๖	ใบ	จงึยา้ย

ลงปลูกในแปลงปลูกที่คลุมด้วยสแลนเพื่อป้องกัน

ความรอ้นแกต่น้พรกิ	การเตรยีมแปลงจะตอ้งมกีาร

ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์	

พด.	๑	อตัรา	๕๐๐	กโิลกรมัตอ่ไร	่และรองกน้หลมุ

ดว้ยจลุนิทรยีป์อ้งกนัโรครากเนา่และโคนเนา่ทีผ่ลติ

จากสารเร่ง	พด.	๓	ในอัตรา	๑๐๐	กิโลกรัมต่อไร่	

ดินที่ใช้ปลูกจะต้องเป็นดินร่วนมีการระบายน้ำดี

และเร่งการเจริญเติบโตด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิต

ธ น า เ ด ช  ชั ย ย ะ ส มุ ท ร 
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จากสารเร่งซุปเปอร์พด.๒	 และ

ป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยใช้สาร

ขบัไลแ่มลงทีผ่ลติจากสารเรง่	พด.๗	

	 การผลิตน้อยหน่านอกฤดู	 วิธี

การผลิตน้อยหน่านอกฤดูสามารถเริ่มทำได้ในช่วง

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว	ทำการตัดแต่งกิ่ง

น้อยหน่าในเดือนพฤศจิกายน	 ทำการเด็ดใบทิ้งให้

หมดหยุดการให้น้ำจนกระทั่งเกิดการแตกยอดใหม่	

หลงัจากแตกยอดใหมไ่ดป้ระมาณ	๖-๘	 ใบ	จะเกดิ

ตาดอกจึงเริ่มให้น้ำโดยการให้น้ำสัปดาห์ละครั้งจน

กระทั่งดอกเจริญเติบโตเมื่อดอกใกล้บานก็เริ่มให้

นำ้มากขึน้	 หลงัจากตดิผลใสปุ่ย๋หมกับรเิวณรอบโคน

ต้นใช้เศษหญ้าคลุมโคนต้นเพื่อเป็นการรักษาความ	

ชืน้ในดนิ	 และเรง่การเจรญิเตบิโตดว้ยปุย๋อนิทรยีน์ำ้

ที่ผลิตจากผลไม้สุก	หอยเชอรี่และสารเร่งซุปเปอร์	

พด.๒	 ใช้ฉีดพ่นทางใบ	 และป้องกันแมลงศัตรูพืช

โดยใช้สารขับไล่แมลงที่ผลิตจากสารเร่ง	 พด.๗	

สัปดาห์ละครั้งร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร	๘-๒๔-๒๔	

	 จากผลการดำเนนิงานทีผ่า่นมาดว้ยความมุง่มัน่

และตัง้ใจในการประกอบอาชพี	มคีวามเอือ้เฟือ้เผือ่

แผแ่ละถา่ยทอดความรูใ้หแ้กผู่อ้ืน่จงึทำให	้ ธนาเดช			

ชยัยะสมทุร	ไดร้บัรางวลัชมเชยใน	โครงการ	“๘๐	

พรรษา	 พระภูมินทร์	 ๘๐	 หมอดินนำทิศ	 สู่ชีวิต

พอเพียง”	 ของกรมพัฒนาที่ดิน	 นอกจากนี้ได้รับ

การสนับสนุนให้พื้นที่ทำการเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้

การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพยีง	 เพือ่ใหเ้กษตรกรและผูส้นใจ

สามารถเรียนรู้ศึกษาและดูงานด้าน

การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ถูกต้อง	

	 ธนาเดช	บอกวา่	“หลายคน	

สงสัยว่าทำไปเพื่ออะไร	 มีเงิน

เท่าไหร่ลงทุนทดลอง

จนหมดผม	

คิดแต่ว่ า

ทำอย่างไร

จะช่วยพัฒนา	

การเกษตรไทยให้ดีขึ้นโดย

เริ่มต้นจากที่ลำปางก่อน	ช่วยลดต้นทุนการผลิต	

ผู้ผลิต	 ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย	 หาก

เราได้สร้างความดีให้กับประเทศชาติบ้าง	ก็ไม่เสีย

ชาติเกิด”		

	 ต้องการศึกษาดูงาน	หรือแลกเปลี่ยนความรู้

กับ	หมอดินธนาเดช	ชัยยะสมุทร		

	 โทร.๐๕๔	๓๒๐	๓๑๒,	๐๘๙	๘๓๘๑๓๐๑		

	 หรือต้องการข้อมูลของสารเร่งพด.	เพิ่มเติม	

	 ติดต่อได้ที่	 ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	

	 สำนักงานเลขานุการกรม	กรมพัฒนาที่ดิน		

	 โทร.๐๒	๕๗๙	๘๕๑๕	 	
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โดย มณฑป กรดุเจรญิ 
กว่าจะได้เป็นหมอดินอาสา

สู้ชีวิตด้วย“เศรษฐกิจพอเพียง”

ทิมคณะเสน
ผู้นำผักปลอดสารพิษ

	

	 หากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงในปี	 ๒๕๕๒	 ตามที่

หลายๆ	ฝ่ายคาดการณ์ไว้	อาจทำให้หลายคนได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย

แตกต่างกันไป	 แต่ถ้าหากได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าวแล้วคิดว่าจะ

หาทางออก	 ได้อย่างไร	 ทิม	 คณะเสน	 อาจจะพอเป็นตัวอย่างให้กับผู้

ประสบปัญหาดังกล่าวได้	

	 จากชวีติลกูชาวนาทีน่อกจากชว่ยครอบครวัทำนาแลว้ดว้ยความขยนั	

ทิม	จึงไปรับจ้างขับรถไถนา	และแบกข้าวสารจนซื้อรถไถนาขนาดเล็ก

มารับจ้างได้	 และเก็บเงินสะสมเรื่อยมาจนสามารถซื้อรถไถขนาด

ใหญ	่รถตกั	และรถสบิลอ้อกี	๕	คนั	จงึเริม่หนัมาทำธรุกจิรบัเหมา

ก่อสร้างถนน	รับจ้างถมที่	จนกระทั่งปี	๒๕๔๐	สภาพเศรษฐกิจ

ทรุดทำให้ธุรกิจรับเหมาต้องล้มลงขาดทุนและเป็นหนี้กว่า	 ๒๐	

ล้านบาท	ลุงทิม	 เล่าว่า	“เมื่อก่อน	มีรถสิบล้อ	มีรถตัก	มีเงิน

ทอง	มีคนนับหน้าถือตา	มีเพื่อนเยอะ	ตอนไม่เหลืออะไรแรกๆ

ทำอะไรก็หงุดหงิด	แต่ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายยังรู้สึกว่าภูมิใจที่เกิด

เป็นคน	 คิดได้ว่าที่รู้สึกหงุดหงิดเพราะจิตใจไม่สงบ	 เป็นคนมีขึ้นมีลง

ต้องสามารถพลิกวิกฤติได้”	

	 เมื่อคิดว่าชีวิตยังไม่สิ้นหวังจึงช่วยกันกับภรรยาผลิตน้ำผลไม้	

น้ำสมุนไพร	 ใส่ขวดออกจำหน่ายได้ระยะหนึ่งจึงเริ่มไปเช่าที่ดินที่	

อ.บ้านสร้าง	จ.ปราจีนบุรี	ทำสวนมะม่วง	๑๐๐	ไร่	แต่ก็ไม่ประสบ

ความสำเร็จเนื่องจากมีแรงงานแค่	 ๒	 คน	 ไม่เพียงพอในการทำ

สวนจึงลองเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งซึ่งไม่ขาดทุนแต่ก็ไม่ได้กำไรและยังไม่
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พอกบัสง่ดอกเบีย้ธนาคาร	จงึตดัสนิใจเลกิเลีย้งกุง้และ

ขายสมบตัทิีม่อียูท่ัง้หมดเพือ่นำเงนิมาใชห้นี	้แตก่ย็งั

เหลืออีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงค้างอยู่แต่ก็ไม่มากมาย

นัก	 “ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ก็หาวิธีอื่น	 คิดว่าต้องทำ

อะไรให้อยู่ได้แล้วก็คิดว่าทำไว้สำหรับพออยู่พอกิน	

และพอไดข้ายกน็า่จะพอ	 เมือ่กอ่นทำเพือ่ขายอยา่ง

เดยีวถา้รอขายอยา่งเดยีวอยูไ่มไ่ด	้ ตอ้งกนิใชท้กุวนั	

ต้องมีรายได้ทุกวัน	ทุกเดือน	ถึงจะอยู่ได้”	

	 จากนั้นปี	 ๒๕๔๖	 ทิม	 จึงย้ายมาอยู่ที่			

บ้านหนองเหียง	 ต.เขาหินซ้อน	 อ.พนมสารคาม	

จ.ฉะเชิงเทรา	ซึ่งลูกได้ซื้อที่ดินไว้	๓	ไร่	ปลูกบ้าน	

และการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยแบ่งพื้นที่

ปลูกไม้ผล	 ทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ	 เช่น	

มะเขือ	 คะน้า	 กวางตุ้ง	 ถั่วฝักยาว	 บวบ	 พริก

และอื่นๆ	อีกหลายชนิด	แต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณ	

ต.เขาหินซ้อน	 เป็นดินทรายจัดที่ขาดความอุดม

สมบรูณ	์ปลกูพชืไมเ่จรญิงอกงามเทา่ทีค่วร	ผลผลติ

ตำ่	ศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดำริ	จึงได้เข้าไปส่งเสริมให้มีการปรับปรุง

ดนิโดยใชอ้นิทรยีวตัถ	ุ รวมทัง้การปลกูหญา้แฝกเพือ่

ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน		

	 หลังได้รับคำแนะนำ	ทิม	นำความรู้ที่ได้

รบัมาใชใ้นการวางแผนการปลกูพชืผกัตา่งๆ	 อยา่ง	

เป็นขั้นตอน	 โดยศึกษาสภาพภูมิอากาศ	 สภาพ

แวดล้อม	สภาพพื้นที่ว่าเหมาะกับการปลูกผักชนิด

ใด	มแีหลง่นำ้เพยีงพอในการดำเนนิการหรอืไม	่ ใช	้

แรงงานในครัวเรือนแทนการใช้เครื่องจักร	 ดูแล

พืชผักในแต่ละช่วงอายุอย่างใกล้ชิด	 คอยสังเกต

และเอาใจใส่ไม่ให้โรคและแมลงรบกวน	 เมื่อพืช

ผักเป็นโรคจะนำชิ้นส่วนของพืชนั้นมาขอรับคำ
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ปรกึษาจากนกัวชิาการเพือ่	

หาวธิกีารแกไ้ข	มกีารศกึษา

ความต้องการของตลาด

ก่อนปลูกผักและนำวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิต

เปน็ปุย๋อนิทรยีแ์ลว้นำมาใชใ้นแปลงของตนเอง	 นำ

หญ้าแฝกมาปลูกระหว่างแปลงผัก	และนำใบหญ้า	

แฝกที่ตัดมาคลุมแปลงเพื่อรักษาความชุ่มชื้น	 ไม่มี

การใช้สารเคมีในแปลงพืชผัก	 โดยคำนึงถึงผลเสีย

ที่จะเกิดขึ้นจาการใช้สารเคมีต่อตนเอง	 บุคคลอื่น	

และสภาแวดล้อมที่จะเสื่อมโทรมตามมา	

	 เมือ่เรยีนรู	้ และปฎบิตัจินเกดิความชำนาญ	

ด้านเกษตรอินทรีย์	 ทิม	 คณะเสน	 จึงได้ถ่ายทอด

ความรู้ให้เพื่อนบ้านที่สนใจเป็นประจำโดยไม่หวง

วิชาและไม่คิดค่าใช้จ่ายจนได้รับการยกย่องให้เป็น	

“ปราชญ์ชาวบ้าน”	 และเป็นแกนนำในการจัดตั้ง

กลุม่เกษตรกรผูป้ลกูผกัปลอดสารพษิบา้นหนองเหยีง	

ไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็เกษตรกรตวัอยา่งดา้นเศรษฐกจิ

พอเพียงจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซ้อนฯ	 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	

การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

เป็นวิทยากรสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์

ชวีภาพ	 สาธติการปลกูผกัปลอดสาร	

พิษในพื้นที่ที่จำกัดแต่สามารถ

เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้	

ส่งเสริมการนำหญ้าแฝกมาใช้

ในพื้นที่ร่วมกับการปลูกผัก

ปลอดสารพิษ	 โดยสาธิต

เปน็แบบอยา่งในพืน้ทีข่อง	

ตนเอง	

	 อดีตผู้รับเหมาทุนทรัพย์หลายล้านบาท	

หันมาประกอบอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษและใช้

ชีวิตอย่างพอเพียง	 มีรายได้จากการจำหน่ายผัก

ประมานเดือนละ	 ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐	 บาท	 ถึงไม่มาก

นักแต่ชีวิตมีความสุข	 สุขภาพแข็งแรง	 ได้อยู่กับ

สภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ	ทิม	บอกว่า	

“พอใจกับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 แม้

จะมีหนี้สินอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นทุกข์	

ถ้ารู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง”	 	

		 ติดต่อศึกษาดูงาน	หรือพูดคุย	

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ	 ทิม	

คณะเสน	ไดท้ี	่บ.หนองเหยีง	ม.๑๓	

ต.เขาหินซ้อน	 อ.พนมสารคาม	

จ.ฉะเชิงเทรา		

โทร.๐๘๙	๖๐๗	๔๐๖๗	

	

วารสารพัฒนาที่ดิน 21



วารสารพัฒนาที่ดิน22

โดย มณฑป กรดุเจรญิ 
บทบาทของหมอดิน

	

	 “เพราะไม่รู้จักพอเพียงกิจการโรงสีข้าวจึง
ขาดทนุ	 ตัง้หลกัแทบไมไ่ดแ้ละไมรู่จ้ะเริม่ตน้ใหม่

ได้อย่างไร”	 บุญสืบ	 เดชสอน	 เล่าให้ฟังถึง

อดีตที่ประสบความล้มเหลว	แต่เมื่อเริ่มได้รับ

ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการพระราชดำรติา่งๆ	 รวมทัง้	

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

จากสือ่ตา่งๆ	 บญุสบื	 เชือ่วา่หากมุง่มัน่ศกึษาเรยีนรูแ้ละนำ	

มาปฏิบัติได้จะสามารถกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้ง	

	 ไมน่านนกัพืน้ทีว่า่งเปลา่ไรป้ระโยชนบ์รเิวณรอบๆ	โรงสขีา้ว	

ประมาณ	๑๐	ไร	่ของ	บญุสบื	เดชสอน	ที	่๔๙	ม.๕	ต.ดงพระราม	

อ.เมือง	 จ.ปราจีนบุรี	 ก็กลายเป็นแปลงเพาะปลูกพืชผักสวนครัว

ชนดิตา่งๆ	เชน่	คะนา้	กวางตุง้	ผกับุง้	ถัว่ฝกัยาว	เปน็ตน้	ซึง่เปน็	

ผกัปลอดสารพษิเนน้การใชปุ้ย๋อนิทรยีท์ีผ่ลติเองเปน็หลกัในการปรบัปรงุ

ดนิและเรง่การเจรญิเตบิโต	ทีเ่ปน็ผกัปลอดสารพษิเพราะ	บญุสบื	รูถ้งึ	

อนัตรายจากสารพษิตกคา้งเปน็อยา่งดจีากรา่งกายทีท่รดุโทรมสขุภาพ

ไม่ค่อยดี	เนื่องจากผลของการใช้สารเคมีทำการเกษตรจำนวนมากใน

อดีต	 จึงต้องการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง	 และนำไปขายเพื่อ

ให้ผู้อื่นได้ผลผลิตที่ปลอดภัย	

	 ผลผลิตถูกนำไปขายตามตลาดเล็กๆ	จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม

ลูกค้าที่ต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษและได้รับความสนใจจาก

หน่วยงานราชการทำให้	 บุญสืบ	 ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมจัดตั้ง

กลุม่เกษตรชวีภาพดงพระราม	และไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ปน็แกนนำของ

กลุ่ม	 ซึ่งถ้าหากผ่านไปที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วต้องการอุดหนุนผัก

ปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรชีวภาพดงพระราม	 ก็ไปแวะเลือกซื้อ

ได้ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	

เรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ศึกษาเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน  
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หมอดินอาสาดงพระรามปราจีนบุรี

	

บุญสืบเดชสอน
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	 เมื่อเป็นแกนนำกลุ่ม	บุญสืบ	พยายามศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนได้รู้จักสถานี

พัฒนาที่ดินปราจีนบุรี	 จากการเข้าไปขอรับการ

สนับสนุนปูนมาร์ลเพื่อนำมาปรับปรุงดิน	นอกจาก

นัน้ยงัไดรู้จ้กัวธิกีารทำปุย๋หมกั	นำ้หมกัชวีภาพ	โดย

ใช้สารเร่งพด.	 และกิจกรรมพัฒนาที่ดินต่างๆ	 ซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อการทำอาชีพเกษตรทำให้ตัดสิน

ใจเขา้รว่มเปน็หมอดนิอาสาของกรมพฒันาทีด่นิ	 เพือ่

เขา้รบัการอบรมความรู	้ และนำความรูม้าถา่ยทอด	 ให้

แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงพระราม	

	 ศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาทีด่นิตามแนวเศรษฐกจิ	

พอเพียง	ต.ดงพระราม	อ.เมือง	จ.ปราจีนบุรี	 จึง

ไดจ้ดัตัง้ขึน้จากการสนบัสนนุของสถานพีฒันาทีด่นิ

ปราจีนบุรี	โดยมี	หมอดินอาสาบุญสืบ	เดชสอน	

เปน็วทิยากรในการถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบักจิกรรม

การพัฒนาที่ดิน	 ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์ฯ	 ได้จัด

ทำจุดเรียนรู้	ได้แก่	จุดเรียนรู้ด้านการผลิตและ

สาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	น้ำหมักชีวภาพ	จุดเรียนรู้

ดา้นการผลติปุย๋หมกัคณุภาพสงูจากสารเรง่ซปุเปอร	์

พด.๑	โดยใช้เศษวัสดุจากเห็ด	จุดเรียนรู้ด้านการ

ปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	จุดเรียนรู้ด้านการ

เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน	

	 โดยเฉพาะในเรื่องของการเพาะเห็ดนางฟ้า

ภฏูานซีง่เปน็พนัธุท์ีม่	ีดอกใหญ	่นำ้หนกัมาก	ราคา

ด	ี บุญสืบ	 เล่าว่า	 “เริ่มแรกซื้อก้อนเห็ดสำเร็จรูป

มาจากกาญจบุรีประมาณ	 ๑,๐๐๐	 ก้อน	 หลังเก็บ

ผลผลิตขายแล้วหักต้นทุนเหลือกำไรไม่มาก	 จึงคิด

ลงมือผลิตก้อนเห็ดเองซึ่งมีนักวิชาการบอกว่าถ้า

สนใจสามารถทำเองได้	 หลายๆ	 คนบอกทำแล้ว

ขาดทุนไม่กล้าทำ	 เพราะพลาดนิดเดียวกลายเป็น

เชื้อราที่ลงทุนไปเสียหมด	 แต่ไม่เคยท้อทำอยู่ปีก

ว่าจึงสำเร็จ	ครั้งแรกเห็นเห็ดออกดอกดีใจมาก”	

	 สำหรบัวสัดหุลกัในการทำกอ้นเหด็กค็อืขีเ้ลือ่ย

ซึ่ง	 บุญสืบ	 ใช้ขี้เลื่อยจากไม้มะม่วง	 กระท้อน	
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ขนุน	นุ่น	 โดยใช้ขี้เลื่อย	 ๑	ตัน	 สารเร่งซุปเปอร์

พด.๑	๑	ซอง	น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์

พด.๒	 ๕	 ลิตร	 กากน้ำตาล	 ๕	 ลิตร	 หมักทิ้งไว้

ประมาณ	 ๗-๑๕	 วัน	 พอเอามือกำรู้สึกนุ่มๆ	 ใส่

ถุงอัดให้แน่น	 แล้วนำไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรค	 จาก

นั้นจึงใส่เชื้อเห็ดที่เพาะเลี้ยงไว้ลงไปซึ่งขั้นตอนนี้

ต้องระมัดระวังอย่างมาก	หากผิดพลาดก็ใช้ไม่ได้		

	 ก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏานที่มีเชื้อเต็มพร้อม

ออกดอก	๑,๐๐๐	กอ้น	จะเกบ็ผลผลติไดว้นัละ	

๑๐-๑๕	กก.	ขายได้ประมาณ	กก.ละ	๔๐-๕๐	

บาท	 เก็บได้ประมาณ	 ๘	 เดือนก้อนเห็ดจึง

หมดเชือ้	 ซึง่หลงัจากนัน้สามารถนำมาทำ	

เปน็ปุย๋หมกัไวใ้ชไ้ด	้ โดยปุย๋หมกัจำนวน	

๑	ตนั	ใชก้อ้นเหด็เกา่	๓๐๐	กก.	เศษ

พืชแห้ง	 ๑๐๐	 กก.	 มูลสัตว์	 ๓๐๐	

กก.	ขีเ้ถา้ดำ	๒๐๐	กก.	แกลบดบิ	

๒๐๐	กก.	สารเรง่ซปุเปอรพ์ด.๑	๑	

ซอง	 ผสมสว่นผสมทัง้หมดกอง	

ไว้ในที่ร่มรักษาความชื้นประมาณ	

๖๐%	กลับกองทุกเช้า	ครบ	๗	วัน	ทิ้งไว้ให้ความ

รอ้นลดลงอกีประมาณ	๗	วนั	กส็ามารถนำไปใชไ้ด	้

	 การผลติกอ้นเหด็นางฟา้ภฏูานตอ้งอาศยัความ

ชำนาญเป็นอย่างมาก	 ต้องมีความอดทนในการ

ฝึกฝนถ้าหากสนใจสามารถติดต่อเรียนรู้หรือขอคำ

แนะนำได	้ซึง่ศนูยฯ์แหง่นีม้เีกษตรกร	นกัศกึษา	เขา้

มาศกึษาดงูานอยูต่ลอด	 บญุสบื	 บอกวา่	 “ความรู	้	

ทีน่ีเ่อาไปสรา้งประโยชนใ์หก้บัชมุชนได	้ เมือ่

ได้ไปแล้วขอให้นำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

เพือ่ขยายเครอืขา่ยตอ่ไป	อยากใหค้ดิเสมอ

วา่ผูน้ำคอืผูร้บัใชช้มุชน”	สนใจศกึษาเรยีน	

รู้	ดูงาน	หรือขอคำแนะนำ	ติดต่อ		

บุญสืบ	 เดชสอน	 ได้ที่ศูนย์

เรยีนรูก้ารพฒันาทีด่นิตามแนว	

เศรษฐกจิพอเพยีง	ม.๕	ต.ดงพระราม	

อ.เมือง	จ.ปราจีนบุรี		

โทร.	๐๘๖	๑๔๓	๐๙๙๕,	๐๓๗	๐๔๖	๒๕๒	
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พัฒนาที่ดินสู่ท้องถิ่น
โดย สนุยั ชขูนัธ ์

	 ในบรรดาหัวเมืองปักษ์ใต้	 สุราษฎร์ธานีเป็น
จังหวัดหนึ่งที่มีเนื้อที่มากกว่าจังหวัดอื่นใดใน	 ๑๔	

จังหวัดของภาคใต้	 จึงมิใช่เรื่องแปลกที่คนต่างถิ่น

หลากหลายจังหวัด	อพยบปักหลักตั้งถิ่นฐานทำมา

หากินในเมืองคนดี	ในทุกอำเภอก็ว่าได้	!	

	 “คนคอน”	 หรือคนจังหวัดนครศรีธรรมราช	

จาก	แถบลุม่นำ้ปากพนงั	อำเภอเชยีรใหญ	่หวัไทร	

ปากพนัง	 คือ	 ตำนานไหลบ่าของผู้คนในถิ่นไปทำ

มาหากนิยงัถิน่อืน่	แทรกซมึเกอืบทกุอณขูองประเทศ	

จนผู้คนในถิ่นเรียกขานว่า	“คนอีสานใต้”	

	 “บ้านกอเตย”	เป็นหมู่บ้านเล็กๆในซอกหลืบ

หนึ่งของอำเภอท่าชนะ	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ที่	

“คนคอน”	 อพยบมาทำมาหากนิแบบยกหมูบ่า้น	 มา	

สร้างหลักปักฐานตามเครือญาติ	

	 “จจุติรา	มพีฤกษ”์	คอืหนึง่ในนัน้ทีอ่พยพตาม

บิดา	จนกระทั่งได้เจอกับ	 “คุณศักดา”	จึงตกล่อง

ปลอ่งชิน้แตง่งาน	แยกไปสรา้งครอบครวัในกระทอ่ม	

หลังใหม่	 ที่ปราศจากไฟฟ้าและน้ำประปา	 เครื่อง

อำนวยความสะดวกทั้งหลายที่คนรุ่นใหม่พึงมี	

	 	 ไม่มีแม้กระทั่งที่ดินทำมาหากินเป็นของ

ตนเอง	ทุกอณูของลมหายใจมีแต่ความรักความ

เข้าใจ	ที่ขจัดปัดเป่าอุปสรรคแห่งความยากจน	ให้

พ้นไปจากวังวนชีวิต	ทำให้ชีวิตคู่งอกเงยเปี่ยมสุข		

	 ความขยนัขนัแขง็มานะอดทน	 หนกัเอาเบาสู	้

รับจ้างทำงานทุกชนิดที่สุจริตชนพึงกระทำทั้งสอง

เก็บหอมรอบริบจนสามารถซื้อที่ดินทำกินเป็นของ

ตนเอง...	

	 บนเนื้อที่	 ๑๐	 ไร่	 นอกจากปลูกปาล์มน้ำมัน

“เศรษฐกิจพอเพียง”
ตามรอยพ่อ...

มโนสำนึกของ ตระกูล “มีพฤกษ์”
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ซึง่เปน็หลกัแลว้	ยงัปลกูมะละกอ	ฟกัทอง	ฟกัเขยีว	

ข่าเหลือง	 โดยไม่ปล่อยให้เนื้อที่ว่างเปล่าแม้แต่

ตารางนิ้วเดียว	 เพื่อเป็นรายได้เสริมและที่สำคัญ	

ระหว่าง	 แถวต้นปาล์ม	 บริเวณรอบทรงพุ่ม	 ได้

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เพราะ

พื้นดินเป็นที่ลาด	 เอียง	 จนเพื่อนบ้านใกล้เคียงหา

วา่เธอบา้	 ทีป่ลกูหญา้แฝก	 และปฎบิตัติามคำแนะนำ

ของเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน...	

	 แตเ่มือ่กาลเวลาผา่นไป	 ปาลม์ใหล้กูดกจนเปน็

ที่แปลกใจของเพื่อบ้าน	เพราะหญ้าแฝก	นอกจาก

จะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว	 ยังมี	 พด.๑	 และ	

พด.๒	 ในการชว่ยปรบัปรงุบำรงุดนิสรา้งโครงสรา้ง

ของดินให้ดีขึ้น	

	 ปจัจบุนั	“จจุติรา”	นอกจากเปน็หมอดนิอาสา

ประจำหมูบ่า้น	เธอยงัเปน็วทิยากร	และนวิาสถาน

ที่พักอาศัย	 ได้กลายเป็นจุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน

ประจำตำบลคลองพา	อำเภอทา่ชนะ	ไปโดยปรยิาย	

	 ดว้ยจติสำนกึในการพฒันาทีด่นิ	บวกกบัจติใจ

ที่เป็นสาธารณะกุศล	เธอได้ขยายผลการปลูกหญ้า

แฝกไปทั่วหมู่บ้าน	และตำบล	ใกล้เคียง	ให้ความ

รูท้างวชิาการแกเ่ดก็นกัเรยีนโรงเรยีนตำรวจตระเวน

ชายแดนบ้านกอเตยและกลุ่มเกษตรกรทั่วไป	 โดย

ให้ดูของจริงในพื้นที่และบริการให้กล้าหญ้าแฝก

นำไปปลูกจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง	

	 ตามรอยพอ่	 “เศรษฐกจิพอเพยีง”	มโนสำนกึ	

เธอได้ยึดแบบอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัว	เป็นทางนำแห่งชีวิตดุจประทีปส่องทาง	

	 บ้านของเธอในปัจจุบันยังไม่มีไฟฟ้าใช้	 ดำรง

ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่ฟุ่งเฟ่อเห่อเหิมไป

ตาม	กระแสความเปลีย่นแปลงของโลกในยคุโลกา-

ภิวัตน์	 ถ้าท่านมีโอกาสผ่านไปเยือนเมืองคนดี

สรุาษฎรธ์าน	ีเมอืงรอ้ยเกาะ	เงาะอรอ่ย	หอยใหญ	่

ไข่แดง	แหล่ง	ธรรมะ	

	 ทุกที่ที่มีงานของหน่วยงานราชการจะเห็นผู้

หญิงเอวบางร่างน้อยยืนโฆษณาสรรพคุณหญ้า

แฝก	 และสาธิตการทำปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพของกรม

พัฒนาที่ดินแก่ผู้สัญจรไปมาในงาน	 โปรดอย่าได้

แปลกใจ	 นั่นแหละ	 คือ	 “คุณจุจิตรา”	 ส่วนที่

กำลังง่วนสาละวนกับการผูกตับหญ้าแฝก	เขามิใช่

ใคร	 “คุณศักดา”	 ผู้เป็นสามี	 และบุตรชายของ	

“ตระกูลมีพฤกษ์”	นั่นเอง!!	
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แนะนำหมอดิน

ผลงานที่ได้รับรางวัล
การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่๒/๒๕๕๑
ลำดับ	 ประเภท	 รายชื่อ	 ที่อยู่	

1	 	 นายทองดี	อินต๊ะ	 131	หมู่	1	ต.ประตูป่า	อ.เมือง			
จ.ลำพูน	51000	โทร.	086	923	6845	

2	 	 นายวินัย	แซ่ลี	 98	หมู่	6	บ้านกิ่วกาญจน์	ต.ริมโขง	
อ.เชียงของ	จ.เชียงราย	57140			
โทร.	085	716	0426	

3	 	 นายไพโรจน์	แช่กือ	 1/1	หมู่	1	บ้านต้นมะม่วง			
ต.แม่ท้อ	อ.เมือง	จ.ตาก	63000	

4	 	 นายบุญมาก	ปานบัว	 86/1	หมู่	6	ต.หนองบัวใต้	อ.เมือง	จ.ตาก	
23000	

5	 	 นางสุภาวดี	ปิยนุสรณ์	 55	หมู่	2	บ้านบางเค็ม	ต.บางเค็ม			
อ.เขาย้อย	จ.เพชรบุรี	76140			
โทร.032	447	753,	081	190	2539	

6	 การปลูก	:	บุคคล	 นายสมาน	ศรีโมรา	 1	หมู่	1	บ้านท่าทอง	ต.ปากน้ำ	
อ.เดิมบางนางบวช	จ.สุพรรณบุรี	72120			
โทร.	089	987	3462	

7	 	 นายสมโชค	สำราญ	 224/1	หมู่	6	บ้านวัดใหม่	ต.พร่อน	อ.ตากใบ	
จ.นราธิวาส	96110	โทร.	089	597	2788	

8	 	 นายวโรดม	รักจันทร์	 48/2	หมู่	8	ต.บ้านนา	อ.ศรีนครินทร์	จ.พัทลุง	
93000	โทร.	086	289	7617	

9	 	 นางบุญมี	หมายทอง	 3	หมู่	4	ต.โชคนาสาม	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร์	
32140	โทร.	089	948	8501	

10	 	 นางประไพ	ตรีฤกษ์ฤทธิ์	 93	ถนนชัยภูมิ-นครสวรรค์	หมู่	5	บ้านหนอง
ตะเคียน	(ลำพาส)	ต.วังทอง	อ.ภักดีชุมพล	
จ.ชัยภูมิ	36260	โทร.081	561	3517	

11	 	 นายสุปัน	มาตงามเมือง	 63	หมู่	15	ต.ยางตลาด	จ.กาฬสินธุ์	46120	
โทร.	086	227	8733	

12	 	 นายสมจิตร	ธรรมขันธ์	 หมู่	1	บ้านม่วงหวาน	ต.บ้านม่วงหวาน	
อ.น้ำพอง	จ.ขอนแก่น	40140	

13	 การปลูก	:	ชุมชน	 บ้านโคกตะแบง	ต.โคกสะอาด	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร์	 	
บ้านมะเมียงใต้	ต.โชคนาสาม	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร์	
บ้านตร๊อบ	ต.โชคนาสาม	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร์	
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ลำดับ	 ประเภท	 รายชื่อ	 ที่อยู่	

14	 การปลูก	:	องค์กร	 องค์การบริหาร	
ส่วนตำบลเกาะแก้ว	

หมู่	6	ต.เกาะแก้ว	อ.เสลภูมิ	จ.ร้อยเอ็ด	
45120	โทร.	043	556	051-2								

15	 	 โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน	ชนัตถ์	ปิยะอุย	

หมู่	3	ต.ปอ	อ.เวียงแก่น	จ.เชียงราย			
57310	

16	

การปลูก	:	โรงเรียน	

โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนเฮียงไทยดำรงค์	

หมู่	15	บ้านปู่หมื่นใน	ต.แม่สาว			
อ.แม่อาย	จ.เชียงใหม่	50280	
	

17	 	 โรงเรียนบ้านวังหวาย	 64/32	หมู่	3	ต.ทุ่งรัง	อ.กาญจนดิษฐ์	
จ.สุราษฎร์ธานี	84290		
โทร.	077	274	502,	081	979	8436	

18	 	 โรงเรียนบ้านคลอง		
เพชรสวาย	

86	หมู่	4	บ้านโคกเพร็ก	ต.ปราสาท	อ.ขุขันธ์	
จ.ศรีสะเกษ	33140	

19	 	 ชุมชนบ้านซาง	 48/2	หมู่	4	ต.ขี้เหล็ก	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่	
50180	

20	 	 นายทนงค์	จันทิมา	 73	หมู่	4	ต.ดู่พงษ์	อ.สันติสุข	จ.น่าน	55210	
โทร.	081	167	3818	

21	

ส่งเสริมการปลูก	

พระอธิการจิรภัทร์	อุตตโม	 วัดสรวงสวรรค์	หมู่	2	บ้านหนองสรวง	
ต.คลองกระจัง	อ.ศรีเทพ	จ.เพชรบูรณ์	
67170	โทร.	089	089	4527	
	

22	 	 นางจุจิตรา	มีพฤกษ์	 159/96	หมู่	11	ต.คลองพา	อ.ท่าชนะ	
จ.สุราษฎร์ธานี	84170		
โทร.	087	889	4228	

23	 	 นายถาวร	ขวัญทอง	 3	หมู่	2	ต.มะมุ	อ.กระบุรี		
จ.ระนอง	85110	โทร.	089	908	6486	

24	 	 นายมานะ	เซียงสันเทียะ	 27	หมู่	5	บ้านโคกพรม	ต.โนนไทย		
อ.โนนไทย	จ.นครราชสีมา	30220	
โทร.	081	075	1456	



วารสารพัฒนาที่ดิน 2�

เพื่ อ การพัฒนาชุ มชนอย่ างยั่ ง ยื น 
BIOENERGY	BIOCHARCOAL	and	Ecovillage	

พลังงานชีวมวล
และ เถ้ าชี วมวล

การบริหารจัดการทรัพยากร

วิชาการด้านพัฒนาที่ดิน

นายยุทธชัย	อนุรักติพันธุ์	นายพงศ์ธร	เพียรพิทักษ์	นางสาวสมจินต์	วาณิชเสถียร			
กลุ่มวิจัยและการพัฒนาภาวะโลกร้อน	สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน	กรมพัฒนาที่ดิน	

วารสารพัฒนาที่ดิน 2�
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หลักการและเหตุผล	
	 จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ	 ส่ง

ผลกระทบไปทั่วโลก	รวมถึงประเทศไทยทุกภาค

ส่วนต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	 วิธี

หนึ่งที่รัฐพยายามแก้ไขปัญหา	 คือการจัดสรรงบ	

ประมาณไปสูป่ระชาชนระดบัรากหญา้ของประเทศ	

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตร	 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ระดับชุมชน	

	 จากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของสภาพ

ภมูอิากาศ	 และปญัหาการขาดแคลนพลงังานทีจ่ะ

เกดิขึน้ในอนาคต	รวมไปถงึปญัหาภาวะเศรษฐกจิ	ที่

ส่งผลกระทบอยู่	 การกระตุ้นเศรษฐกิจ	 ในภาค

การเกษตร	การพฒันา	

อย่างยั่งยืนในระดับ

หมูบ่า้น	(Sustainable	

Agriculture)	 นา่จะเปน็	

อกีหนทางทีจ่ะชว่ยบรรเทา

และแก้ปัญหาเหล่านี้ได้	 โดย

ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ	ได้แก่		

กระทรวงเกษตร	

และสหกรณ	์กระทรวง	

พลังงานและเครือข่าย

ชุมชนภายในหมู่บ้าน

ต่างๆ	 เพื่อจัดทำ	 “ชุมชน

นิเวศน์	(Ecovillage)”	บนพื้นฐานของการมีค่า

นิยม	(หรือความเชื่อ)	ร่วมกัน	โดยสมาชิกอาจมี

ที่มาแตกต่างกันเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน	 ใช้การ

ตัดสินใจแบบมีส่วนรวม	 มีการออกแบบชุมชนที่

สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ	 มีวิถี

ชวีติทีเ่รยีบงา่ย	 ใชช้วีติอยา่งสอดคลอ้งกบัธรรมชาต	ิ

มีเศรษฐกิจในชุมชนโดยเน้นที่การพึ่งตนเองและ

สรา้งเครอืขา่ยเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกจิ

ในชุมชน	(http;www.thaingo.org)		

	 การดำเนนิโครงการชมุชนนเิวศนต์น้แบบทีย่ัง่

ยนื	 อาศยัแนวความคดิดา้น	พลงังานสารปรบัปรงุ

ดินและเครือข่ายพี่น้องเกษตร	ซึ่งมีความพร้อมใน

ด้านวัตถุดิบเป็นต้นทุน	ทำให้การนำเอาของเสีย

ชมุชนทางการเกษตรกลบัมาพฒันาใหเ้กดิประโยชน	์		

สูงสุดเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลัง		

ง าน ไฟฟ้ า 	 ( B i o 		

energy)	พลงังานทาง	

ดา้นกา๊ซ	เพือ่ลดวกิฤต	

ด้านพลังงาน	 ไม่ปลด

ปล่อยของเสีย	 (Zero	

discharge)	 จากภาคการเกษตร	 เป็นการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 สามารถกัก

เกบ็คารบ์อนจากของเสยีทีเ่กดิขึน้	(Carbon	sink)	

เพื่อลดการสร้างผลกระทบให้กับสภาวะการ
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เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก	และยงัสามารถนำเอาเถา้หรอืจากการพฒันาใสล่งดนิ	 (Biocharcoal)	

เพิม่มลูคา่สูก่ารพฒันาดนิใหม้คีวามอดุมสมบรูณ	์ ลดการใชปุ้ย๋อนิทรยีอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ	 ผลผลติเพิม่ขึน้	

มีความปลอดภัยทางด้านความมั่นคงของอาหารภายในประเทศจนพัฒนาถึงการเหลือเพื่อการส่งออก	

(Food	Security)	 และแปรรปู	 ซึง่การดำเนนิการเหลา่นีจ้ะทำใหภ้าคการเกษตร	หรอืระดบัรากหญา้	ปรบั

ตวัเขา้สูภ่าวะปญัหาตา่งๆ	 ทีก่ลา่วมามแีนวคดิ	 ความรว่มมอืเปน็ระบบสามารถพฒันาภาคพลงังานในระดบั

หมูบ่า้นและทีส่ำคญัใหท้ำใหช้มุชนสามารถพึง่พาตนเองได้ยั่งยืน	

	

วัตถุประสงค์	
	 ๑.	 เพื่อการพัฒนาการเกษตร	การใช้ทรัพยากร	และสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางด้านอาหารให้

กับชุมชน	

	 ๒.	 เพือ่ทำใหช้มุชนใชช้วีติอยา่งสอดคลอ้งกบัธรรมชาต	ิ มเีศรษฐกจิในชมุชนโดยเนน้ทีก่ารพึง่ตนเอง

และสรา้งเครอืขา่ยเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกจิในชมุชน	 และสรา้งความรว่มมอืของชมุชนกบั

ภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 ๓.	สรา้งชมุชนตน้แบบ	โดยใชห้ลกัการของนเิทศชมุชน	และแนวคดิทางดา้นพลงังานและการเกษตร	

		 	

กรอบแนวคิด		

	The	Cooperative	Organization	for	EvoVillage		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
The	Cooperative	Organization	

for	Ecovillage	
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	 การจัดสร้าง	 “ชุมชนนิเวศน์”	 หรือ	 Ecovillage	 จะต้องประกอบไปด้วยความร่วมมือขององค์กร

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และรับผิดชอบงานในแต่ละส่วน	ได้แก่	

	 -	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(MOAC)	จะรับผิดชอบงานในส่วนของด้านการเกษตรของชุมชน	

การเพาะปลูกพืช	การนนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาเข้าสู่กระบวนการผลิตพลังงาน	

	 -	 กระทรวงพลังงาน	 (MOE)	 จะรับผิดชอบงานในส่วนของด้านพลังงาน	 ระบบ	 Gasification	

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า	พลังงานต่างๆ	ที่ได้จากระบบสู่ชุมชน	

	 -	 เครือข่ายภายในชุมชน	 (Community)	 ร่วมในการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม	 เรียนรู้การบริหาร

จัดการระบบ	ร่วมมือกับภาครัฐ	และสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในชุมชน	
	
Bioenergy	Biocharcoal	and	Ecovillage	
	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	 จากแนวคิดในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความยั่งยืนของ

ชุมชน	และลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน	และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ

ภาวะโลกร้อนได้	

	 ชมุชนทีม่กีารพึง่พาตนเอง	โดยการปลกูพชืพลงังาน	เพือ่ผลติเปน็พลงังาน	เชน่	Biodisel	gasohol	

เปน็ตน้	รวมไปถงึพชืเศรษฐกจิอืน่ๆ	เศษวสัดทุางการเกษตรทีเ่กดิขึน้	เชน่	แกลบจากการทำนา	ซงัขา้วโพด	

กากชานออ้ย	ทะลายเปลา่ปาลม์นำ้มนั	ปลกีไมย้างพาราเปน็ตน้	 เศษวสัดตุา่งๆเหลา่นี	้ (Organic	 litter)	

หรอื	ชวีมวล	(Biomass)	สามารถนำกลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	แทนการเผาทิง้เหมอืนที่

เคยปฏบิตักินัมา	โดยการนำมาผา่นระบบแกส๊ซฟิเิคชัน่	 (Gasification)	ซึง่จะได	้Syngas	และพลงังาน

ความร้อน	สามารถนำไปผลิตพลังงานกลับคืนสู่ชุมชนได้อีก	

	 ชีวมวล	(Biomass)	(ที่มา	:	นิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม)	

	 ชีวมวล	 (Biomass)	 หมายถึง	 พืชและสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญของโลก	 และ

ถูกจัดเป็นพลังงานทดแทนซึ่ง	 พลังงานจากฟอสซิลซึ่งมีอยู่จำกัด	 และอาจหมดลงได้	 แบ่งชีวมวลตาม

แหล่งที่มาได้ดังนี้	
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	 ๑.	พืชผลทางการเกษตร	(agricultural	crops)	เช่นอ้อย	มันสำปะหลัง	ข้าวโพด	ข้าวฟ่างหวาน	

ทีเ่ปน็แหลง่ของคารโ์บไฮเดรต	แปง้และนำ้ตาล	รวมถงึพชืนำ้มนัตา่งๆ	ทีส่ามารถนำนำ้มนัใชเ้ปน็พลงังานได	้

	 ๒.	 เศษวสัดเุหลอืทิง้การเกษตร	 (agriculral	 residues)	 เชน่	ฟางขา้ว	 เศษลำตน้ขา้วโพด	ซงัขา้ว

โพด	เหง้ามันสำปะหลัง	

	 ๓.	ไมแ้ละเศษไม	้(wood	and	wood	residues	)	เชน่	ไมโ้ตเรว็	ยคูาลปิตสั	กระถนิณรงคเ์ศษไม้

จากโรงงานผลิตเครื่องเรือน	และโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ	เป็นต้น	

	 ๔.	ของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน	(waste	streams)	เช่น	กากน้ำตาล	และชานอ้อยจาก

โรงงานน้ำตาล	แกลบ	ขี้เลื่อย	เส้นใยปาล์ม	และกะลาปาล์ม	

	 พลังงานชีวมวล	(	Bio-energy)	หมายถึง	พลังงานที่ได้จากชีวมวลชนิดต่างๆดังที่กล่าวแล้ว	

	 	

	 ไฟฟ้าจากมวล	(ที่มา:มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม)	

	 ชวีมวลเปน็พลงังานทางเลอืกทีไ่ดร้บัการพดูถงึกนัมากในปจัจบุนั	 เนือ่งจากชวีมวลเปน็สารอนิทรยี	์

ทีก่กัเกบ็พลงังานจากแสงอาทติยเ์อาไวจ้งึนำมาใชผ้ลติพลงังานได	้ และมกีารหมนุเวยีนเกดิขึน้ไดใ้หมต่ลอด

เวลา	ใชแ้ลว้ไมห่มดไปเหมอืนเชน่เชือ้เพลงิประเภทนำ้มนักา๊ซธรรมชาต	ิหรอื	ถา่นหนิ	คำวา่ชวีมวลฟงัดู

ไกลตัวแต่จริงๆ	 แล้วเป็นของที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆใกล้ๆตัว	 นั่นก็คือ	 เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ต่างๆ	 เช่น	 ฟางข้าว	 แกลบ	 ชานอ้อย	 กะลามะพร้าว	 เศษไม้	 และยังรวมไปถึงมูลสัตว์และของเสีย

จากการแปรรูปสินค้าเกษตรต่างๆอีกด้วย	

	 พลงังานไฟฟา้จากชวีมวล	 เปน็อกีทางเลอืกหนึง่ในการใชช้วีมวลเปน็เชือ้เพลงิเพือ่ผลลติกระแสไฟฟา้	

โดยมรีะบบหลกัๆ	 อยูท่ัง้หมด	๕	 ระบบคอืการเผาไหมโ้ดยตรง	 (Direct-Fired)	 การเผาไหมโ้ดยใชเ้ชือ้เพลงิ

สองชนิดขึ้นไป	 (Cofiring)	 แก๊สซิฟิเคชั่น	 (Gasification)	 การย่อยสลายแบบไร้อากาศ	 (Anaerobic	

Digestion)	และไพโรไลซิส	(Pyrolysis)	

	 โรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนมากในโลกนี้มักจะใช้ระบบการเผาไหม้โดยตรง	 (Direct-Fired)	 โดยการนำ

เชื้อเพลิงชีวมวล	 มาเผาไหม้โดยตรงในหม้อไอน้ำ	 (Boiier)	 และถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นให้แก่น้ำใน

หม้อไอน้ำจนกลายเป็นไอน้ำที่ร้อนจัดและ	 มีความดันสูง	 ซึ่งไอน้ำนี้ถุกนำไปปั่นกังหันที่ต่ออยู่กับเครื่อง

กำเนดิไฟฟา้	 ทำใหเ้ราไดก้ระแสไฟฟา้ออกมา	 นอกเหนอืจากการผลติไฟฟา้เพยีงอยา่งเดยีวแลว้	 ในโรงงาน

อตุสาหกรรมหลายประเภท	เชน่	โรงนำ้ตาล	โรงกระดาษ	กจ็ะใชป้ระโยชนจ์ากไอนำ้ไปในขัน้ตอนการผลติของ

โรงงานดว้ย	 ซึง่การผลติไอนำ้และไฟฟา้รว่มกนันีเ้รยีกวา่ระบบผลติไฟฟา้และความรอ้นรว่ม	 (Cogeneration)	

ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงสูง	

	 สำหรบัระบบแกส๊ซฟิเิคชัน่	 (Gasification)	 นัน้เปน็การเปลีย่นชวีมวลใหก้ลายเปน็กา๊ซซึง่เปน็สว่น

ผสมของไฮโดรเจน	 คารบ์อนมอนอกไซด	์ และมเีทน	 ในสภาวะทีม่อีณุหภมูสิงูและมปีรมิาณออกซเิจนตำ่	

ก๊าซที่ได้มานี้จะถูกส่งไปป้อนเครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเพื่อไปหมุนเครื่องกำเนิด

ไฟฟา้	 ระบบแกส๊ซฟิเิคชัน่นีเ้ปน็ระบบผลติไฟฟา้ขนาดเลก็	 เหมาะสำหรบัชมุชนหรอือตุสาหกรรมขนาดเลก็	

แต่ปัญหาของระบบนี้คือน้ำมันดิน	 (Tar)	 ที่ออกมาพร้อมก๊าซจากการเผาไหม้	 ระบบที่ดีจะต้องมีระบบ
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จัดการน้ำมันดินที่มีประสิทธิภาพจึงไม่ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหาย	

	 ระบบการผลติพลงัไฟฟา้จากมวลทีเ่หมาะสม	มกัจะเปน็ระบบขนาดเลก็ทีก่ระจายอยูท่ัว่ไปในภมูภิาค

ต่างๆ	 ตามที่จะหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้	 ดังนั้นข้อดีของโรงไฟฟ้าในเขตภุมิภาคใต้	 บ้านเรือน

และกิจการในบริเวณใกล้เคียงก็จะประสบปัญหาไฟตกไฟดับน้อยลงและยังเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมโดย

รวมอีกด้วย	
 

บทความนี้เรียบเรียงและดัดแปลง Introduction to Biopower  
ของ National Renewable Energy Laboratory สหรัฐอเมริกา htt;//www.nrel.gov/clean energy 

	

ระบบแก๊สซิฟิเคชั่น	(ที่มา:	มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม)	

	 แกส๊ซฟิเิคชัน่	 (Gasificationb)	 เปน็เทคโนโลยผีลติไฟฟา้ขนาดเลก็ไมเ่กนิ	๑	 เมกะวตัตเ์ริม่จากการ

ย่อยชีวมวลให้มีขนาดใกล้เคียงกันไม่เกิน	 ๑๐	 ซม.	 ส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ที่ควบคุมอากาศไหลเข้า

ในปรมิาณจำกดั	 ทำใหเ้กดิการเผาไหมท้ีไ่มส่มบรูณ	์ จะไดก้า๊ซคารบ์อนมอนนอกไซดเ์ปน็หลกั	 มคีา่ความ

ร้อนเฉลี่ยประมาณ	๕	เมกะจุลต่อลูกบาศก์เมตร	ซึ่งอาจจะน้อยหรือมากกว่านี้ขึ้นกับเทคโนโลยีที่ใช้	

	

ตาราง	๑	ตัวอย่างสัดส่วนของก๊าซชีวมวลที่เกิดจากแก๊สซิไฟเออร์ที่ใช้เศษไม้	

ลำดับ	 ก๊าซ	 ปริมาณที่เกิดขึ้น	

1	 CO	(Carbon	monoxide)	 24%	

2	 H2	(Hydrogen)	 14%	

3	 CO2	(Carbon	dioxide)	 21%	

4	 CH4	(Methane)	 3%	
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		 ก๊าซที่ได้เรียกว่าก๊าซชีวภาพสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนโดยตรงเช่น	 การอบข้าว

เปลือก	 เป็นต้น	 แต่ถ้านำไปผลิตไฟฟ้าโดยเครื่องยนต์ดีเซล	 ต้องนำมาผ่านชุดกรองเพื่อกำจัดน้ำมันดิน	

(Tar)	 ออกก่อน	 จากนั้นให้ก๊าซชีวมวลผ่านทางท่อไอดี	 ซึ่งลดการใช้น้ำมันดีเซลลงได้	 ๗๕	 เปอร์เซ็นต์	

หรือจะไม่ใช้น้ำมันดีเซลเลยก็ได้แต่กำลังการผลิตจะลดลงมากประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของระบบนี้มี

ความหลากหลายอยู่ระหว่าง	๒๐	–	๓๐	%	ซึ่งขึ้นกับเทคโนโลยี	การออกแบบ	และประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์ที่นำมาใช้	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

+	 ชีวมวลที่สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงในแก๊สซิไฟเออร์ได้ต้องมีขนาดที่เหมาะสมสม่ำเสมอ	 และ

ความชื้นไม่ควรเกิน	๒๐	เปอร์เซ็นต์	เช่นแกลบ	เศษไม้ที่ย่อยแล้ว	กะลาปาล์มและซังข้าวโพด	เป็นต้น	

ชีวมวลที่ไม่ควรนำมาเป็นเชื้อเพลิงคือชีวมวลที่มีขนาดเล็กเช่น	 ขี้เลื่อยเพราะอากาศไหลผ่านไม่ได้หรือ

ใหญ่เกินไปเช่นปีกไม้ที่ยังไม่ย่อยเพราะการเผาไหม้ไม่ทั่วถึง	

	 ทมีวจิยัมหาวทิยาลยัเกษตร	 สรา้งเครือ่งตน้แบบผลติไฟฟา้พลงังานชวีมวลรว่มกบัเชือ้เพลงิชว่ยลด

รปูภาพ	๑	แผนผงัการผลติไฟฟา้ระบบแกส๊ซฟิเิคชัน่	(	ทีม่า	:	http://eccentric.mae.cornell.edu)	

รปูภาพที	่๒	เตาแกส๊ซไิฟเออร	์
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ตน้ทนุดเีซลไดถ้งึ	๗๐	%	ลงทนุ	๓.๙	ลา้นบาท	ภายใน	๗	ปคีนืทนุ	เหมาะเปน็โรงไฟฟา้ชมุชนขนาดเลก็

ที่มีวัตถุดิบพร้อม	(ที่มา	:	http://dnp๑๕.com)	

	 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	 :	นายไชยยศ	สิริเพาประดิษฐ์	วิศวกรเครื่องกล	ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	(มก)	เริ่มทดสอบเครื่องต้นแบบเมื่อสองปีที่แล้ว	

โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากแกลบเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำมันดีเซลผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงสีชุมชนสหกรณ์

การเกษตรลำลูกกา	เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากราคาเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

	 ทีมวิจัยพบว่า	 เชื้อเพลิงชีวมวลจากแกลบสามารถทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลได้ถึง	 ๗๐%	 และไม่ก่อ

ใหเ้กดิมลพษิในอากาศ	 และยงัเหมาะทีจ่ะนำไปพฒันาระบบใหใ้ชเ้ชือ้เพลงิจากจากแกลบเพยีงอยา่งเดยีว	

เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลจากต่างประเทศ	

	 ก๊าซชีวมวลจากการเผาแกลบ	ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจน	คาร์บอนมอนนอกไซด์	ก๊าซมีเทนเมื่อ

ต่อเข้ากับระบบสันดาปเครื่องยนต์ร่วมกับน้ำมันเบนซิน	ช่วยลดปริมาณดีเซลได้เป็นจำนวนมาก	

	 จากการประเมินประสิทธิภาพ	 พบว่า	 แกลบที่ผ่านกระบวนการไล่ความชื้น	 น้ำมันดินและก๊าซ

และ	 นำเตาเผาแบบควบคมุจำกดัอากาศดว้ยความรอ้น	 ๘๐๐-๑๐๐๐	 องศาเซลเซยีสหากปอ้นแกลบปรมิาณ		

๘๕	กโิลกรมัตอ่ชัว่โมง	สามารถผลติกระแสไฟฟา้	๘๐	กโิลวตัต	์โรงงานไฟฟา้จากพลงังานแกลบตน้แบบ		

ใช้ต้นทุนในการก่อสร้างประมาณ	๓.๙	ล้านบาท	ใช้เวลา	๗	ปีคืนทุน	เหมาะสำหรับชุมชนขนาด	๒๐๐	

ครวัเรอืน	ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกล	ทีม่วีตัถดุบิแกลบและฟางขา้วอยูม่าก	โดยถกูกวา่เทคโนโลยขีองญีปุ่น่และ

ยุโรปที่มีราคาอยู่ที่	๑๐-๒๐	ล้านบาท	

	 ถ่านชีวมวล	(Biocharcoal)		

	 ในระบบแก๊สซิฟิเคชั่น	 เถ้า	 ถ่าน	 หรือ	 Waste	 ที่ได้จากการเผา	 สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยถ่าน

ชีวภาพ	(Biocharcoal)	มีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณภาพทางด้าน	กายภาพ	เคมี	ชีวภาพ	ของดิน	

	 	 	 	 	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	 จากการประชุม	 International	 Biochar	 Initiative	 Conferenceณ	 เมือง	 Terrigal	 ประเทศ	

Australia	 มีการนำผลการศึกษา	 การปลูกข้าวโพดอายุ	 ๑๐	 ปีโดยดินที่มีและไม่มีส่วนผสมของ	

รปูภาพที	่๓	กระบวนการเกดิ	Biocharcoal	(	ทีม่า	:	http://www.biochar.info)	
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	 ในการประชมุของสมาคมเคมอีเมรกินัทีเ่มอืงนวิออรล์นี	 รฐัหลยุเซยีนา่นกัวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยั	

เดลเลอแวร์	 สเตท	 เสนอรายงานว่า	 มีการใช้ถ่านเป็นปุ๋ย	 พัฒนาคุณภาพของดินมาเป็นเวลานับร้อย

นบัพนัปทีีแ่ลว้	 ปุย๋ถา่นชวีภาพจงึอาจเปน็ทางเลอืกสำหรบัเกษตรกรทีป่ระสบปญัหาดนิทีม่คีณุภาพไมด่	ี และ

เหมาะสำหรบัพืน้ทีท่ีต่อ้งปลกูพชืพนัธุธ์ญัญาหารสำหรบัรองรบัประชาชน	(ทีม่า	:	http://www.voanew.com)	

	 ในการประชมุศาสตรต์ราจารย	์ Mingxin	 กลา่ววา่การใชถ้า่นชวีภาพเปน็ปุย๋นีอ้าจจะชว่ยตา้นภาวะโลก

รอ้นไดด้ว้ย	 เพราะวา่การเพาะปลกูอยา่งหนาแนน่และใชปุ้ย๋เคมมีากเกนิไปจะปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์	

ออกมาในอากาศ	แต่การใช้ปุ๋ยถ่านชีวภาพจะเป็นการกักคาร์บอนไว้ในพื้นดิน	

	 นักวิจัยทดลองปลูกข้าวสาลีในภาชนะที่ใส่ดิน	 และเอาไว้ในเรือนกระจก	 ดินในบางภาชนะใส่ปุ๋ย

ถ่านชีวภาพ	และบางภาชนะไม่ได้ใส่	ศาสตราจารย์	Mingxin	กล่าวว่าข้าวสาลีในภาชนะที่ใส่ปุ๋ย	ถ่าน

ชีวภาพ	 เจริญเติบโตดีกว่า	 ในการทดลองนั้นนักวิจัยผสมปุ๋ยถ่านชีวภาพ	 ๒%	 แต่ศาสตราจารย์ผู้นี้

กล่าวว่าเพียงแค่	๑%	ก็สามารถทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น	

	 ดนิทีม่สีารอนิทรยีน์อ้ยกวา่	 ๓%	 เปน็ดนิทีค่ณุภาพไมด่	ี และไมส่สามารถเกบ็กกันำ้และสารอาหาร

ไดอ้ยา่งพอเพยีง	 การใสปุ่ย๋คอก	 และทิง้ซากพชืไวใ้นทอ้งทุง่ใหผ้ลแคใ่นวงจำกดันกัวทิยาศาสตรก์ลา่ววา่	

สารอินทรีย์ที่ใส่เข้าไปจะย่อยสลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อย่างรวดเร็วการเพิ่มถ่านไม้ลงไปในดิน	

เปน็การเพิม่ความอดุมสมบรูณแ์ละสารอาหารลงไปในดนิทำใหเ้พิม่ธาตอุาหารทีม่คีวามสำคญั	 คอื	 P	 K	

Ca	Mg	และ	N	

	 ในการทดลองโดยการศึกษา	biomass	จากผลิตภัณฑ์	ที่ได้จากพืชที่เติบโตในเวลา	๑	ปีโดยใช้ปุ๋ย

รปูภาพ	๔	แสดงผลการเจรญิเตบิโตของขา้วโพดระหวา่งดนิทีม่กีารใสแ่ละไมใ่ส	่Biocharcoal	

๑)	Plain	soil		 ๒)	Soil	+	NPK	(Nitrogen,	Phosphorous,	and	Potassium	fertilizer)		

๓)	Soil	+	Biochar		 ๔)	Soil	+	NPK	+	Biochar	
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ทีไ่ดจ้ากธรรมชาต	ิ พบวา่ปุย๋ทีอ่ยูใ่นดนิทีม่สีว่นผสม

ของขีไ้กจ่ะม	ีN	และ	K	อยูส่งูแตห่ลงัจากปลกูพชื

ไปแล้ว	 ๔	 รุ่น	 แร่ธาตุจะหมดไป	 แต่ความอุดม

สมบรูณย์งัคงเหลอือยูห่ลงัจากเกบ็เกีย่วผลผลติแลว้	

ปริมาณคาร์บอนที่สูญเสียไปจากดินนั้น	 ส่วนใหญ่

มาจากขี้ไก่	 ๒๗%	 และปุ๋ยผสม	 ๒๗%	 ตามมา

ด้วย	พวก	litter	๒๖%	และอืน่ๆ	อกี	๒๕%	แต่

ปรมิาณคารบ์อนทีส่ญูหายจาก	charcoal	มปีรมิาณ	

๘%	และ	๔%	เทา่นัน้ของปรมิาณคารบ์อนในดนิที่

มปีุย๋และไมม่ปีุย๋ตามลำดบั	แสดงใหเ้หน็วา่คณุสมบตัิ

ของ	charcoal	นั้นจะคงตัวอยู่ได้นาน	

	 ภาคเหนือของประเทศไทยโดยสถาบันชุมชน

เกษตรกรรมยั่งยืนของนายชมชวน	 บุญระหงษ์	

จังหวัดเชยีงใหม	่ไดม้กีารเผาถา่นแกลบ	หรอืเรยีก

วา่	“คณุตนั”	 เปน็การนำแกลบมาเผาเพือ่ใหเ้กดิธาตุ

โพแทสเซยีมใสล่งในดนิ	 เปน็การปรบัสภาพดนิเพือ่

ใหเ้กดิความสมดลุเนือ่งจากถา่นแกลบมรีมูากเปน็ที่

อยูอ่าศยัของจลุนิทรยี	์ ซึง่ทำหนา้ทีย่อ่ยสลายอนิทรี

วตัถไุดด้	ี(ทีม่า	:	http://www.chiangmainews.co.th)		

	 แกลบนำไปใชใ้นแปลงเพาะกลา้และแปลงปลกู	

โดยผสมกับดินและปุ๋ยหมักโดยถ่านแกลบช่วยปรับ

สภาพดนิใหส้มดลุมกีารเจรญิเตบิโตของพชื	ปอ้งกนั

การเกิดโรคในดิน	 ช่วยทำให้ดินมีคุณภาพ	 เนื่อง	

จากถา่นแกลบมรีพูรนุมาก	จลุนิทรยีอ์าศยัอยูไ่ดม้าก

และแขง็แรงเกดิกระบวนการยอ่ยสลายไดด้รีวมทัง้	

ใชถ้า่นแกลบรว่มกบัการคลมุดนิเนือ่งจากจะชว่ยดดู

ซับความชื้นและลดความร้อน	

	 ถา้ผงถา่น	ปดิอยูบ่นผวิดนิโคนตน้ไม	้ กจ็ะชว่ย

เกบ็ความชืน้และบงัแสงแดด	 แตถ่า้คลกุกบัดนิกจ็ะ

ช่วยเก็บความชื้นในดินมากน้อยแล้ว	 แต่ชนิดมาก

น้อยแล้วแต่ชนิดของไม้ที่เอามาทำเป็นถ่านขี้เถ้า	

จากการเผาไมม้ฤีทธิเ์ปน็ดา่ง	หากใชผ้สมดนิราว	๕	

ใน	๑๐๐	สว่น	กจ็ะชว่ยลดกรดในดนิและเอาไปโรย

ตามโคนต้นไม้ได้ด้วยจึงเอาขี้เถ้าไปโรยใส่นา	 หรือ

สวน	แทนปูนขาวได้	

	 การดำเนนิงาน	 ในการบรหิารจดัการทรพัยากร	

พลังงานชีวมวลและเถ้าชีวมวล	เพื่อการพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน	ในระยะเริ่มต้น	๔	ปี	

	ปีที่	๑		
	 ๑.	 ประชมุเปดิโครงการประชมุวจิยัเรือ่ง	 Bio-		

energy	Biocharcoal	andEcovillage	 โดยเชิญ		

นักวิทยาศาสตร์	นักวิจัย	ผู้นำชุนชน	ข้าราชการ	

เจ้าหน้าที่ของ	EUและ	NGO	เข้าร่วมประชุม	

	 ๒.	 สร้าง	 Web-site	 สำหรับเผยแพร่การ

ดำเนนิงาน	 ผลงานและขา่วสารใหก้บัประชาชนหรอื

หน่วยงานที่สนใจ	

	 ๓.	สำรวจและคดัเลอืกพืน้ทีแ่ละชมุชนทีม่คีวาม

เขม้แขง็	 เพือ่เปน็ตน้แบบการทดลอง	 (ชมุชนสหกรณ์

ทีม่กีารปลกูพชืพลงังานเปน็หลกั	คอื	มนัสำปะหลงั	

ข้าวโพด	อ้อย	ปาล์ม	น้ำมัน)		

	 ๔.	ทดสอบการยอมรับของเกษตรกรและ	

ประชาชนต่อการทำโคลงการวิจัย	(Rapid	Rural	

Participation	)		

	 ๕.	ให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านและ	

เกษตรกร	 ในพื้นที่ต้นแบบในปัญหาภาวะโลกร้อน

ที่เกิดจากภาคเกษตรกรรมและวิธีการจัดการแก้ไข

เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการกักเก็บและ

แปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตรไปเป็นเพลิง	 วัสดุ

ปรับปรุงดิน	(Biocharcoal)	และไฟฟ้า	

	 ๖.	 สำรวจพื้นที่ที่ใช้ในการทดสอบเป็นพื้นที่

ต้นแบบ	(monitoring	and	ventory	of	cause	

and	effect	chage)		

	 ๗.	 วางแผนการทดลอง	 และสรา้งระบบใน		

พื้นที่ต้นแบบ	 (demomstration	on	Ecovillage	

Prototype	)		
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	 ๘.	ประสานหน่วยงานที่ทำงานด้านอาหาร	

ปลอดภัยเพื่อติดตามตรวจสอบให้มาตรฐานสินค้า

ของเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ความ

สำคญัตอ่การผลติสนิคา้อยา่งปลอดภยัตอ่ตวัเกษตรกร

เองและผู้บริโภค	

	 ๙.ประชุมสรุปงานประจำปี	

ปีที่	๒	
	 ๑.	เก็บและรวบรวมข้อมูล	

	 	 ๑.๑	นำ้หนกัสด	นำ้หนกัแหง้	และปรมิาณ

คาร์บอนในพืช	

	 	 ๑.๒	วดัปรมิาณคารบ์อนในดนิ	 ตดิตามการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนในแต่ละฤดูกาล	

และวัดปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในดิน	

	 ๒.	นำเศษวัสดุจากการเกษตรเข้าสู่ระบบการ	

Gasification	เพือ่ผลติพลงังาน	และเชือ้เพลงิ	ใน

การผลิตไฟฟ้าและได้	 Biocharcoal	 ออกมาเป็น

คำสุดท้าย	

	 ๓.	เปรียบเทียบศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิง	

ไฟฟ้า	 และ	 Biocharcoal	 ในพืชพล้งงานแต่ละ

ชนิด	

	 ๔.	เปรียบเทียบการนำ	 Biocharcoal	 จาก

กระบวนการ	Gasification	 มาปรบับำรงุดนิในพืน้ที	่

ของเกษตรกรรับการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมเพื่อ

วเิคราะหก์ารเพิม่ผลผลติและลดอตัราการใชปุ้ย๋เคม	ี

		 ๕.	ประชุมสรุปงานประจำปี	

ปีที่	๓	
	 ๑.	จดัทำหนงัสอืเผยแพรก่ารทำหมูบ่า้นตน้แบบ

เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนและสามารถพึ่งพา

ตนเองได้	

	 ๒.	การจดัการประชมุเพือ่เสนอแนวทางในการ

ลดต้นทุนในการผลิตรวมทั้งให้ข้อมูลทางด้านการ

ซือ้ขายคารบ์อน	และการไดร้บัใบรบัรองในการชว่ย

เหลือและบรรเทาโลกร้อนให้กับหน่วยงานของรัฐ

โดยเชญิหนว่ยงานของ	EU	มาเปน็วทิยากรในการ

ให้ความรู้เบื่องต้นในการซื้อขายคาร์บอน	

	 ๓.	จดัการอบรมในเรือ่งการจดัการพืน้ทีเ่พาะ

ปลกูเพือ่เพิม่ผลผลติและชวยบรรเทาภาวะโลกรอ้น

ให้กับเกษตรและประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ	

	 ๔.ประชุมสรุปงานประจำปี	

ปีที่	๔	
	 ๑.	ขยายผลในชมุชนของประเทศไทย	(วเิคราะห์

ความเป็นไปได้ของชุมชน)	

	 ๒.	จัดการประชุมเพื่อนำเสนอในระยะเวลา	

๔	ปีในการเริ่มต้น	

	 	 		

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
	 ๑.	สามารถสร้างชุมชนต้นแบบการบริหาร

จดัการทรพัยากร	พลงังานชวีมวล	และเถา้ชวีมวล

เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	

	 ๒.	เปน็แนวทางในการทรพัยากรทางการเกษตร	

ทรัพยากรพลังงาน	 และสร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจของชุมชน	

	 ๓.	เพือ่ทำใหช้มุชนใชช้วีติอยา่งสอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติ	 มีเศรษฐกิจในชุมชน	 โดยเน้นที่การพึ่ง

ตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจใน

ชมุชน	 และสรา้งความรว่มมอืของชมุชนกบัภาครฐั

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 ๔.	 เพือ่ลดวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ	 ลด

ปญัหาการขาดแคลนพลังงาน	 และลดสาเหตุของ

การก่อใหเ้กดิปญัหาการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิ

อากาศ	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	
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น่ารู้เรื่องดินและน้ำ

		

สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำแม่ตาว		
	 ลุ่มน้ำแม่ตาว	ตั้งอยู่	ณ	อ.แม่สอด	จังหวัด	

ตาก	พื้นที่ศึกษารวมประมาณ	๑๗,๐๐๐	ไร่	พื้นที่

ลุม่นำ้ในภาพรวมสงูจากระดบันำ้ทะเล	๒๐๐	 เมตร	

และสูงสุดที่	๘๖๘	เมตร	ณ	ดอยแม่ตาวลักษณะ

พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็ทีร่าบลอนคลืน่สงูๆ	ตำ่ๆ	ตดิตอ่

กันไป	มีความลาดเอียงร้อยละ	๒-๑๖	พื้นที่ราบ

ลอนคลื่นดังกล่าวนี้มีลักษณะค่อยๆ	ลาดต่ำลงไป

ทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกับห้วยแม่ตาวซึ่งไหล

จากที่สูงด้านตะวันออกลงสู่ที่ราบด้านตะวันตก

แล้วไหลลงแม่น้ำเมยซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดน

ระหว่างไทยกับพม่า	 	

	 ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกรรม	 บริเวณที่ดอนใช้ปลูกพืชไร่	 ที่

ลุ่มต่ำใช้ทำนา	มีการปลูกพืชอื่นๆ	หลังฤดูการเก็บ

เกี่ยวข้าว	เช่น	ถั่วเหลือง	หอม	กระเทียม	มีการ

เลีย้งสตัวบ์า้ง	 นอกจากนีร้าษฎรยงัไดร้บัการสง่เสรมิ

ให้ทอผ้าพื้นเมืองในหมู่บ้าน	

	

ปัญหาแคดเมียมที่เกิดขึ้น		
	 ปี	 ๒๕๔๒	 กรมวิชาการเกษตรและสถาบัน

การจดัการนำ้สากล	(International	Water	Manage-

ment	Institute	:	IWMI)	ไดต้รวจพบการปนเปือ้น

แคดเมียมในดินและพืชอาหารที่ปลูกบริเวณห้วย

แม่ตาวในพื้นที่หมู่บ้านพะเด๊ะ	 และหมู่บ้านแม่ตาว

การแก้ไขปัญหาผลกระทบ
จากการปนเปื้อนของสารแคดเมียม

บริเวณลุ่มน้ำแม่ตาวอ.แม่สอดจ.ตากของกรมพัฒนาที่ดิน

โดย สำนกัวทิยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาทีด่นิ 

 

ใหม่	 ตำบลพระธาตุผาแดง	อำเภอแม่สอด	จังหวัด

ตาก	 จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินจำนวน	

๔๘๘	 ตัวอย่าง	 พบว่ามีแคดเมียมในดินอยู่ในช่วง	

๐.๔๖-๒๘๔	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม	 โดยที่ค่า

มาตรฐานของประชาคมยุโรป	 (European	

Economic	 Community	 :	 EEC)	 กำหนดค่า

แคดเมียมในดินไม่ควรมีค่าเกิน	 ๓.๐	 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม	 ในขณะที่ดินผิวโลกทั่วไปมีแคดเมียม

ระหว่าง	 ๐.๐๑-๒.๔	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม	 (Wild,	

๑๙๙๓)	การปนเปื้อนของแคดเมียมในดินที่ลุ่มน้ำ

แม่ตาวมีความสัมพันธ์กับระยะทางของพื้นที่ที่ได้

รับน้ำชลประทาน	โดยพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองส่งน้ำมี

ปริมาณแคดเมียมสูงกว่าพื้นที่อยู่ห่างไกลออกไป	

ในการศึกษาดังกล่าวยังไม่พบว่าดินชั้นบนที่ระดับ	

๐-๓๐	เซนติเมตร	มีแคดเมียมสะสมอยู่ในปริมาณ

ที่สูงกว่าดินชั้นล่างที่ลึกกว่า	๓๐	เซนติเมตร	

	 สำหรับปริมาณแคดเมียมในตัวอย่างข้าว		

กลอ้งจำนวน	๔๓๔	ตัวอย่างในฤดูกาลเพาะปลูก

ปี	๒๕๔๔-๒๕๔๖	มีแคดเมียมในเมล็ดข้าวระหว่าง	

<๐.๐๑-๗.๗	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม	 ทั้งนี้คิดเป็นร้อย

ละ	 ๘๔	 ของเมล็ดข้าวทั้งหมดที่มีแคดเมียมเกิน

ค่าที่ยอมรับได้ของ	 Codex	 Committee	 on	

Food	Addtive	and	Contaminants	(CCFAC)	

ซึ่งกำหนดไว้ที่	 ๐.๒	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	 ในขณะที่

แคดเมียมในเมล็ดข้าวทั่วไปของประเทศไทยมีค่า
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เฉลี่ย	 ๐.๐๓๔	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม	 ส่วนแคดเมียม

ในพชือืน่ๆ	ในพืน้ทีน่ีไ้ดแ้ก	่ถัว่เหลอืง	พบแคดเมยีม

มคีา่ระหวา่ง	๐.๓๔-๓.๓๗	มลิลกิรมั/กโิลกรมั	และ

กระเทียมพบแคดเมียมในช่วง	๑.๓-๖.๓	มิลลิกรัม/

กโิลกรมั	แสดงวา่ถัว่เหลอืงและกระเทยีมทกุตวัอยา่ง

มีปริมาณแคดเมียมสูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้

ของ	CCFAC	(๐.๒	มิลลิกรัม/กิโลกรัม)	

	

อันตรายของแคดเมียม		
	 แคดเมยีมเปน็ธาตทุีม่เีลขอะตอม	๔๘	เกดิรว่ม

กับสายแร่สังกะสี	 ในอัตราส่วน	๑:๑๐๐	ถึง	๑	 :	

๑,๐๐๐	 แคดเมียมในดินอาจอยู่ในรูปต่างๆ	 เช่น	

Cd2+,	CdO,	CdS,	CdF
2
	หรือรูปสารประกอบที่

สลับซับซ้อนเป็นต้น	 แคดเมียมไม่มีหน้าที่ใน

กระบวนการทางชีววิทยา	 เป็นพิษต่อมนุษย์และ

สัตว์	 เมื่อร่างกายมนุษย์ได้รับแคดเมียมจะมีการ

สะสมที่ไต	 หากได้รับแคดเมียมไนอัตรา	 ๒๐๐	

ไมโครกรัม/วัน	 จะเกิดความบกพร่องในหน้าที่ของ

ไตได	้ ดงันัน้แมว้า่แคดเมยีมในดนิจะไมเ่ปน็อนัตราย

ต่อพืชแต่มนุษย์ที่บริโภคพืชนั้นจะเป็นอันตรายได้	

ครึ่งชีวิต	 (half	 life)	 ทางชีววิทยาของแคดเมียม

ในรา่งกายมนษุยม์คีา่เทา่กบั	๓๐	ป	ีหมายความวา่

หากรา่งกายไดร้บัแคดเมยีม	๒๐๐	ไมโครกรมั	รา่งกาย

จะขับถ่ายแคดเมียมให้เหลือ	๑๐๐	ไมโครกรัม	จะ

ต้องใช้เวลา	 ๓๐	 ปี	 จะเห็นว่าผู้ที่ได้รับแคดเมียม

ทุกวันจะมีการสะสมของแคดเมียมมากกว่าการ

ขับถ่ายจากร่างกาย	

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 หญิงชาวญี่ปุ่นจำนวน	

๖๕	 คน	 เสียชีวิตจากพิษของแคดเมียม	 ที่รู้จักกัน

ในโรค	 อิไต-อิไต	 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากดิน

ในพื้นที่เกษตรกรรมปนเปื้อนด้วยสารแคดเมียม	

ในนำ้ชลประทานจากแมน่ำ้จนิซ	ุ (Jintsu)	 ซึง่แมน่ำ้

นีไ้ดร้บันำ้ทิง้และตะกอนดนิจากเหมอืงแรส่งักะสีที่

อยู่ใกล้แม่น้ำนั้น	 และข้าวที่ปลูกบริเวณดังกล่าวมี

แคดเมียมปนเปื้อนสูงกว่าข้าวจากบริเวณอื่นถึง	

๑๐	เท่า	(Panichsakpatana,	๑๙๙๗)	

	 เพศหญิงมีโอกาสได้รับพิษจากแคดเมียมสูง

กวา่เพศชายเนือ่งจากความไมส่มดลุของธาตอุาหาร

ในร่างกาย	 หากร่างกายมีระดับของธาตุสังกะสี	

เหล็ก	 และแคลเซียม	 ในปริมาณที่เพียงพอจะ

ช่วยลดการดูดซึมแคดเซียมของร่างกายได้	

	

พื้นที่ปัญหา		
	 พืน้ทีท่ีม่ปีญัหาการปนเปือ้นของสารแคดเมยีม

อยูบ่รเิวณลำหว้ยแมต่าว	ซึง่เปน็ทีต่ัง้ของบา้นพะเดะ๊

และบา้นแมต่าว	 ตำบลธาตผุาแดง	 อำเภอแมส่อด	

จังหวัดตาก	 เป็นพื้นที่ที่ใช้น้ำชลประทานมีเนื้อที่

ปลูกข้าวประมาณ	 ๑๓,๗๕๖	 ไร่	 และมีประชากร

ประมาณ	๕,๗๙๖	คน	หลังการทำนาเกษตรกรจะ

ทำการปลกูถัว่เหลอืง	และผกัตา่งๆ	เชน่	กระเทยีม	

ประมาณการว่าพื้นที่การเกษตรดังกล่าวข้างต้นมี

ปญัหาการปนเปือ้นของสารแคดเมยีมเกนิมาตรฐาน	

และต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาคิดเป็นพื้นที่ประมาณ	

๘,๐๐๐	ไร่	(ยังไม่ทราบจำนวนครัวเรือน)	

	

สุขภาพของประชาชนอันเกี่ยวเนื่อง	
กับแคดเมียม	
	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก	 ร่วมกับ

โรงพยาบาลแมส่อดไดสุ้ม่ตวัอยา่งเลอืด	 และปสัสาวะ

ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว	จำนวน	๘๕๐	

ราย	 และสามารถจำแนกความเสีย่งตอ่การเกดิพษิ

แคดเมยีมเรือ้รงั	 ไดด้งัแสดงในตารางที	่ ๑	 จะเหน็

ว่าประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวมีแคดเมียมใน

เลือดที่แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่สูงหรือค่อนข้าง

สูง	รวมร้อยละ	๑๘.๕	ซึ่งนับเป็นจำนวนที่สูงและ

เป็นอันตรายยิ่ง	
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	 จากการสุม่ตรวจการทำงานของไตในผูท้ีม่รีะดบัแคดเมยีมสงู	จำนวน	๒๐	ราย	และคอ่นขา้งสงู	๔๑	

ราย	พบวา่มภีาวะไตวาย	๕	ราย	การทำงานของไตผดิปกต	ิ๒๙	ราย	พบนิว่ในทางเดนิปสัสาวะ	๒	ราย	

โดยทีร่ายหนึง่มภีาวะไตวายรว่มดว้ย	ในการสุม่ตวัอยา่งครัง้นี	้พบผูท้ีม่ภีาวะโลหติจางจำนวนมากถงึ	๒๖	ราย		

	 เดือนมกราคม	 ๒๕๔๗	 ได้มีการออกข่าวทางสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการปน

เปื้อนสารแคดเมียมในพื้นที่ดังกล่าว	 รัฐบาลมีความกังวลว่า	 อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและมีผล

กระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรได้	 จึงให้กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดัง

กล่าว	โดยมีรองนายกรัฐมนตรี	นายจาตุรนต์	ฉายแสง	เป็นประธาน		

	 สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของ

สารแคดเมียมในดินและผลิตผลของพืช	อ.	แม่สอด	จ.	ตาก	 เพื่อเข้าไปแก้ไข	ปัญหาในเรื่องดังกล่าว

เมื่อวันที่	 ๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๔๗	 มีรองปลัด	 กษ.	 เป็นประธานกรรมการ	 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	อธิบดีกรมชลประธาน	และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการ	

	 คณะกรรมการได้กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสาร

แคดเมียมในดินและผลผลิตพืชดังนี้		

	 กรมพัฒนาที่ดินในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินให้มีความอุดม

สมบูรณ์	 เพื่อเป็นฐานการผลิตพืชที่ปลอดภัยและมั่นคง	จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาผล

กระทบจากการปนเปื้อนของสารแคดเมียมบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว	 อ.แม่สอด	 จ.ตาก	 จึงได้เสนอแผน

แก้ไขปัญหาดังนี้	

	 ๑.แผนระยะสั้น	(ก.ค.	๔๗	–	ก.ค.	๔๘)	๒	โครงการ	ได้แก่	

ระดับความเสี่ยง จำนวนประชาชน
(คน)

แคดเมียมในเลือด
(ไมโครกรัม/กรัม)

คิดเป็นร้อยละ

สูง ๔๘ >๑๐ ๕.๖

ค่อนข้างสูง ๑๐๐ ๕-๑๐ ๑๒.๙

ปกติ/เสี่ยงน้อย ๖๙๒ <๕ ๘๑.๔

ตารางที่	๑	ความเสี่ยงต่อการเกิดพิษแคดเมียมเรื้อรังของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว	

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่๑ยกระดับpHของดินให้อยู่ใน
ระดับ๗.๕โดยการใช้ปูน(เช่นโดโลไมท์)


-กำหนดเขต(Zoning)พื้นที่ปนเปื้อน
แคดเมียมที่มีผลกระทบรุนแรงมากหรือ
น้อยให้ชัดเจน

-สำรวจข้อมูลจำนวนครัวเรือนของ
เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาการปนเปื้อน
ของแคดเมียม

-กำหนดรายละเอียดข้อมูลวิชาการเรื่อง
ปูนโดโลไมท์และวิธีการใช้ในแต่ละพื้นที่

-สนับสนุนปัจจัยการผลิตปูนโดโลไมท์
ให้กับเกษตรกรผู้ประสบปัญหา

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
-กรมพัฒนาที่ดิน
-กรมวิชาการเกษตร
-กรมส่งเสริมการเกษตร


-กรมพัฒนาที่ดิน


-กรมพัฒนาที่ดิน
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	 	 แผนงานที่	๑	 การทดสอบกระบวนการลดการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในเมล็ดข้าวโดยวิธี	

Redox	irrigation	

	 	 แผนงานที่	๒	 การกำหนดเขตความรุนแรงการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในดินพื้นที่ปลูก

ข้าวลุ่มน้ำแม่ตาว	ในพื้นที่บ้านพะเด๊ะ	(Land	zoning	๓,๐๐๐	ไร่)	

	 ๒.แผนระยะกลาง	(ต.ค.	๔๗	–	ก.ย.	๔๘)	๓	โครงการ	ได้แก่	

	 	 แผนงานที่	๓	 ฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารแคดเมียมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก	

	 	 แผนงานที่	๔	 การทำโซนนิ่งป้องกันในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าว	

	 	 		 (Land	Protection)	

	 	 แผนงานที่	๕	 การกำหนดขอบเขตการปนเปื้อนสารแคดเมียมในดิน	(Land	Zoning)			

		 บริเวณพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำแม่ตาวถึงลำน้ำเมย	(๑๔,๐๐๐	ไร่)	

	 โดยแผนงานที่	 ๑	 และ	 ๒	 ได้มีการดำเนินการไปแล้ว	 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๔๗	 กรม

พัฒนาที่ดินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิด

เห็นของประชาชนในพื้นที่	และได้รับความร่วมมือด้วยดีโดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้	

	 แผนงานที่	๑	 แผนการทดสอบกระบวนการลดการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในเมล็ดข้าว	

มีการเลือกพื้นที่ศึกษาจากเกษตรกร	 ๓	 ราย	 พื้นที่ทดลอง	 ๓๔	 แปลง	 ได้มีการประชุมทำความเข้าใจ

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ประสานงานในหมู่บ้านให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา	 ตลอด

จนให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติการขังน้ำในแปลงนาทดลองเพื่อให้	Cd2+	ตกตะกอนเป็น	CdS	ขณะนี้ได้

เกบ็ตวัอยา่งดนิ	และขา้วในพืน้ทีท่ดลองเพือ่ตรวจวเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลูเพือ่สรปุถงึผลงานวจิยัพรอ้ม

ทั้งจัดทำรายงานผลการศึกษาการลดการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในเมล็ดข้าวต่อไป	

	 แผนงานที	่๒	 แผนการสำรวจและเกบ็ตวัอยา่งดนิในพืน้ทีป่ลกูขา้วลุม่นำ้แมต่าว	 ในพืน้ทีบ่า้น

พะเดะ๊	(๓,๐๐๐	ไร)่	กรมพฒันาทีด่นิและ	IWMI	ไดเ้ดนิสำรวจแปลงนาและคลองสง่นำ้ในพืน้ทีบ่า้นพะเดะ๊	

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่๒เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน
โดยการใช้พืชปุ๋ยสด

-ประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อให้ความรู้
เกษตรกรในเรื่องการใช้พืชปุ๋ยสด
ปรับปรุงบำรุงดินควบคู่กับการให้
ความรู้การใช้ปูนโดโลไมท์

- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้กับ
เกษตรกรผู้ประสบปัญหา

-กรมส่งเสริมการเกษตร
-กรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน


-กรมพัฒนาที่ดิน

กลยุทธ์ที่๓ปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่พืชอาหาร
เพื่อไม่ให้แคดเมียมเข้าสู่บ่วงโซ่อาหาร

- สำรวจสอบถามทัศนคติของ
เกษตรกรต่อการปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่
พืชอาหารทดแทนการปลูกพืชอาหาร

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูก
พืชทดแทนการปลูกพืชอาหาร

-กรมส่งเสริมการเกษตร


-กรมวิชาการเกษตร

กลยุทธ์ที่๔ทำฝายดักตะกอนดิน
เพื่อลดการปนเปื้อนของแคดเมียมในน้ำ

- ทำฝายดักตะกอนดินบริเวณที่มี
ตะกอนดินไหลมาสะสมรวมกัน

-ปลูกหญ้าแฝกดักตะกอนดินในบริเวณ
ที่ไม่สะดวกในการทำฝายดักตะกอนดิน

-กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดิน
(สนับสนุนพันธุ์/กล้าหญ้าแฝก)
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และแมต่าวใหม	่ เพือ่กำหนดจดุเกบ็ตวัอยา่งดนิและ

ขา้ว	 เนือ่งจากรฐับาลมโีครงการทำลายตน้ขา้ว	จงึมี

การปกัเขตกนัพืน้ทีไ่วเ้พือ่เกบ็ตวัอยา่ง	จำนวน	๕๓๐	

จุด	 ซึ่งขณะนี้ได้เก็บตัวอย่างดินและข้าวเรียบร้อย

แลว้และอยูใ่นระหวา่งการเตรยีมตวัอยา่งเพือ่วเิคราะห์

แคดเมียม	และสังกะสี	การวิเคราะห์พารามิเตอร์

ทีเ่กีย่วกบัการดดูแคดเมยีมของขา้ว	ไดแ้ก	่pH	EC	

OC	CEC	Texture	Type	of	clay	minerals	

ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนา	 Irrigation	 Infra	

structure-based	Cadmium	Hazard	Mapping	

model	 :	 Irr-Cad	 เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการกำหนด

เขตการปนเปือ้นสารแคดเมียม	(Land	Zoning)	

วารสารพัฒนาที่ดิน��
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งานวิจัย

	 ขึ้นชื่อว่าหนอนแล้วทุกท่านที่ได้ยินและได้เห็นคงรู้สึกขยะแขยงและ
ถา้เปน็ไปไดค้อืไมพ่บไมเ่หน็เปน็ดทีีส่ดุเพราะถา้เหน็หนอนทีไ่หนกห็มายความ

ว่าจะต้องมีสิ่งที่เน่าเหม็นอยู่ในบริเวณนั้นและท่านผู้อ่านทุกท่านก็คงอยาก

ที่จะรู้วิธีกำจัดหนอนซึ่งในฉบับนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงสมุนไพรที่มีสรรพคุณ

ฆ่าหนอนสมุนไพรนั่นคือ	“หนอนตายอยาก”		

	 หนอนตายอยากเป็นสมุนไพรที่มีหลายพันธ์และมีชื่อเรียกทางภาษา

อังกฤษแตกต่างกันแต่มีสรรพคุณเหมือนกันและในแต่ละท้องถิ่นจะเรียก

ชือ่ตา่งๆ	ดงันี	้ปงมดงา่ม	โปงมดงา่ม	(เชยีงใหม)่	ปงชา้ง	(เหนอื)	ฮากสามสบิ	

(ลาว)	 รากลิง	 (พัทลุง)	 หนอนตายอยาก	 (จันทบุรี,	 กลาง,	 นครสวรรค์,	

แม่ฮ่องสอน)	 กะเพียด	 (ประจวบคีรีขันธ์,	 ชลบุรี)	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	

Stemona	tuberosa	Lour.,	S.	collinsae	Craib.	อยู่ในวงศ์	Roxburg	

hiaceae		

	 หนอนตายอยากเป็นพืชไม้เลื้อยที่มีรากใต้ดินเป็นจำนวนมากทำให้มี

รูปร่างคล้ายกระสวยหรือทรงกระบอกและอยู่กันเป็นพวง	 รากจะมีความ

ยาวได้ประมาณ	 ๑๐-๓๐	 ซม.	 ใบเป็นใบเดี่ยวติดอยู่กับลำต้นออกตรงข้าม

กนั	 กา้นใบยาว	 ฐานใบมนปลายใบเรยีวแหลมรปูใบจะคลา้ยใบพลแูตป่ลาย

ใบจะแหลมยาวขึน้ไป	 เสน้ใบจะชดัเจนมากมหีลายเสน้โดยออกในแนวขนาน

กบัขอบใบและระหวา่งเสน้ใบดงักลา่วจะมเีสน้ใบออกมาในแนวขวางใบทำให้

เส้นใบมาตัดกันเกิดเป็นตาสี่เหลี่ยม	 เมื่อเข้าฤดูแล้งลำต้นจะโทรมเหลือแต่

เหงา้และรากเมือ่ฝนตกจะเริม่ผลใิบและออกดอก	 โดยดอกจะเปน็ดอกเลก็ๆ	

สขีาวหรอืสมีว่งออ่นอยูร่วมกนัเปน็ชอ่	ผลมขีนาดเลก็คอ่นขา้งแหง้มสีนีำ้ตาล			

ทีม่า http://www.bbznet.com 

หนอนตายอยาก
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	 ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์คือ	“ราก”	โดยราก

ประกอบดว้ยสารสำคญักลุม่แอลคาลอยดช์ือ่	 stemo-	

nine	tuberostemonine,	stemonidine,	Isostemo	-

nidine	นอกจากนีใ้น	species	ทีช่ือ่	S.	Collinsae	

Craib	 ยังพบสาร	 Stemonacetal,	 Stemonal,	

Stemonone	 และจากสารสำคญัทีพ่บดงักลา่วทำให้

รากมีสรรพคุณดังนี้		

	 ฆา่แมลง	 โดยชาวสวนนยิมนำไปทำเปน็ยาฆา่

แมลงโดยเฉพาะชาวสวนพรกิไทยในจงัหวดัจนัทบรุ	ี

ซึง่วธิกีารเตรยีมยาคอื	 นำรากมาตำใหล้ะเอยีดแลว้

แช่ในน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วนำไปฉีดในสวน	ฆ่า

หนอน	 โดยชาวจงัหวดัพทัลงุนยิมนำรากหนอนตาย

อยากมาตำแลว้ทาบรเิวณทีเ่ปน็แผลของโค	กระบอื	

หรือใช้รากสดๆมาตำแล้วผสมกับปูนขาวยัดเข้าไป

ในแผลที่มีหนอนขึ้นเพื่อฆ่าหนอนและทำให้แผล

แห้งได้		

	 ฆ่าเหา,	 หิด	 โดยนำรากมาตำแล้วผสมกับ

น้ำมันพืชจากนั้นนำมาใส่ผมทิ้งไว้สักครู่แล้ว

จงึลา้งออกจะสามารถฆา่เหาไดแ้ละถา้เปน็หิดก็

นำน้ำมันพืชที่ผสมกับรากเรียบร้อยแล้วทา

บริเวณที่เป็นโดยทาบ่อยๆ	จนกว่าจะหาย		

	 นอกจากนี้ได้มีการนำรากหนอนตายอยากไป

ใช้ในการฆ่าหนอนในการทำปลาร้าโดยนำรากมา

ทุบแล้ววางไว้บนปากไหปลาร้าก็สามารถกันไม่ให้

หนอนขึน้ปลารา้ได	้ ทา่นผูอ้า่นทีจ่ะทำปลารา้เพือ่ไว้

รับประทานเองหรือไว้สำหรับการส่งจำหน่ายก็

สามารถนำรากหนอนตายอยากมาใชป้ระโยชนไ์ดน้ะ	

ทำไมต้องผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน
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เรื่องพิเศษ
	

วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์
	

	
 

	

	

	 -	มีธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม	สูงกว่าปุ๋ยหมักทั่วไป	

	 -	มีธาตุอาหารรอง	จุลธาตุและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์	

	 -	มีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ	ทำให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร	

	 -	เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง	

	 -	เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์	

	 -	เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้	

	

ขั้นตอนที่	๑	เก็บตัวอย่างดินในแปลงทดสอบ		
เพื่อการใช้ปุ๋ยกับข้าวได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	

	 -	ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างดิน	โดยพื้นที่	๑๐	ไร่	ควรเก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย	๑๐	จุด	ที่ระดับ

ความลึก	๑๕	เซนติเมตร	แล้วรวมเป็น	๑	ถุง	ประมาณ	๑	กิโลกรัม	ดังรูปที่	๑	

เพื่อส่งวิเคราะห์หาสมบัติทางเคมีของดิน	 ได้แก่	 ค่า	 pH	 อินทรียวัตถุ	 ธาตุฟอสฟอรัส	 โพแทสเซียม	

แคลเซียม	แมกนีเซียม	และซัลเฟอร์	และผลค่าวิเคราะห์สมบัติของดิน	

โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน

ทำไมต้องผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน

๑	 ๖	

๒	
๗	

๓	

๘	

๔	

๙	

๕	

๑๐	

	

	 เพื่อส่งวิเคราะห์หา

สมบตัทิางเคมขีองดนิ	ไดแ้ก	่

ค่า	 pH	อินทรีวัตถ	ุธาตุฟอส	

ฟอรสั	โพแทสเซยีม	แคลเซยีม	

แมกนีเซียม	และ	ซัลเฟอร์	

และผลคา่วเิคราะหส์มบตัขิอง	

ดนิ	สามารถกำหนดค่าการใช้

ปุ๋ยกับข้าว	ดังตารางที่	๑	

	

	
รูปที่	๑	จุดเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่	๑๐	ไร	่
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วิธีเก็บตัวอย่างดิน	
	 ๑.	 เตรยีมอปุกรณท์ีจ่ำเปน็	 ไดแ้ก	่ เครือ่งมอืสำหรบัขดุหรอื
เจาะเก็บดิน	 เช่น	 พลั่ว	 จอบ	 และเสียม	 ส่วนภาชนะที่ใส่ดิน	 เช่น	
ถงัพลาสตกิ	กลอ่งกระดาษแขง็	กระบงุ	ผา้ยางหรอืผา้พลาสตกิ	และ
ถุงพลาสติกสำหรับใส่ตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์	
	 ๒.	 ขนาดของแปลงทีจ่ะเกบ็ตวัอยา่งดนิไมจ่ำกดัขนาดแนน่อน
ขึน้อยูก่บัความแตกตา่งของพืน้ที	่ (ทีร่าบ	ทีลุ่ม่	ทีด่อน	ทีล่าดชนั	เนือ้
ดนิ	 สดีนิ)	 ชนดิพชืทีป่ลกูและการใชปุ้ย๋หรอืการใชป้นูทีผ่า่นมา	แปลง
ปลกูพชืทีม่คีวามแตกตา่งดงักลา่ว	 จะตอ้งแบง่พืน้ทีเ่ปน็แปลงยอ่ยเกบ็
ตัวอย่างแยกกันเป็นแปลงละตัวอย่าง	พื้นที่ราบ	 เช่นนาข้าวขนาดไม่
ควรเกิน	๕๐	ไร่	พื้นที่ลาดชันขนาดแปลงละ	๑๐-๒๐	ไร่	พืชผักสวน
ครัว	ไม้ดอก	ไม้ประดับ	ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ที่ปลูก	
	 ๓.	 สุม่เกบ็ตวัอยา่งดนิกระจายใหค้รอบคลมุทัว่แตล่ะแปลงๆ
ละ	๑๕-๒๐	จุดก่อนขุดดินจะต้องถางหญ้า	กวาดเศษพืช	หรือวัสดุที่
อยู่ผิวหน้าดินออกเสียก่อน	 (อย่าแซะหรือปาดหน้าดินออก)	 แล้วใช้

การเกบ็ตวัอยา่งดนิเพือ่วเิคราะหส์ำหรบัการปลกูพชื	
จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ดิน	

	 เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์และ
ปัญหาของดินในแปลงปลูกพืชพร้อมกับคำแนะนำ
ในการแก้ไข	 ปรับปรุง	 บำรุงดิน	 เช่น	 การใช้ปุ๋ย	
การใช้ปูนปรับปรุงดินกรด	 รวมทั้งการใช้วัสดุหรือ
สารปรับปรุงดินอย่างอื่นตามความจำเป็น	 เพื่อให้	
การปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพดี
ขึ้น	

การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง	
	 ตัวอย่างดินที่เก็บมาต้องเป็นตัวแทนที่ดี
ทีส่ดุของทีด่นิแปลงนัน้	 ถา้เกบ็ตวัอยา่งดนิไมถ่กูตอ้ง	
ผลการวิเคราะห์ที่จะไม่ตรงกับสมบัติของดิน	 คำ
แนะนำการใช้ปุ๋ยและการจัดการดินจะผิดพลาด
ทั้งหมด	หลักสำคัญของการเก็บตัวอย่างดินมีดังต่อ
ไปนี้	
	 ๑.	 ควรเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว	
หรอืกอ่นเตรยีมดนิปลกูพชืครัง้ตอ่ไป	คำแนะนำจาก
ผลการวิเคราะห์ดินหลายอย่างจะต้องนำมาใช้ให้
ทันในการเตรียมดินปลูกพืช	 เช่น	 การใส่ปูน	 การ
ไถกลบอินทรียวัตถุ	 การใส่ปุ๋ยรองพื้น	 เป็นต้น	 จะ

ลงมือเก็บตัวอย่างดินเมื่อใดนั้นจะต้องเผื่อเวลา
สำหรับการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์	 ระยะเวลาทำ	
งานของห้องปฏิบัติการ	 จนถึงการส่งผลกลับมาให้	
รวมแล้วประมาณ	 ๑-๒	 เดือน	 สำหรับการเก็บ
ตัวอย่างดินเพื่อให้หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่มา
บรกิารใหน้ัน้จะตอ้งเกบ็กอ่นวนันดัหมาย	๑-๒	สปัดาห	์
เพื่อให้ตัวอย่างดินแห้งจึงจะวิเคราะห์ได้	
	 ๒.	 พื้นที่ที่จะเก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียก
แฉะหรือมีน้ำท่วมขังจะทำให้เข้าไปทำงานลำบาก
แต่ถ้าแห้งเกินไปดินจะแข็ง	 ดินควรมีความชื้นเล็ก
น้อยจะทำให้ขุดและเก็บได้ง่ายขึ้น	
	 ๓.	 ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เคยเป็น
บ้าน	 หรือโรงเรือนเก่า	 จอมปลวก	 เก็บให้ห่างไกล
จากบ้านเรือน	 อาคารที่อยู่อาศัย	 คอกสัตว์	 และ
บริเวณจุดที่มีปุ๋ยตกค้างอยู่	
	 ๔.	อุปกรณ์ที่เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด	
ไมเ่ปือ้นดนิ	ปุย๋	ยาฆา่แมลง	ยาปราบศตัรพูชื	หรอื	
สารเคมีอื่นๆ	
	 ๕.	 ตอ้งบนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัตวัอยา่ง
ดินของแต่ละตัวอย่างตามแบบฟอร์ม	“บันทึกราย
ละเอยีดตวัอยา่งดนิ”	 ใหม้ากทีส่ดุ	 เพือ่เปน็ประโยชน์
ต่อการให้คำแนะนำการจัดการดินให้ถูกต้องที่สุด	
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จอบ	 เสยีม	 หรอืพลัว่ขดุหลมุเปน็รปู	 V	 ใหล้กึในแนวดิง่ประมาณ	 ๑๕	
เซนตเิมตร	 หรอืในระดบัชัน้ไถพรวน	 (สำหรบัพชืทกุชนดิ	 ยกเวน้สนามหญ้า
เก็บจากผิวดินลึก	 ๕	 เซนติเมตร)	 แล้วแซะเอาดินด้านหนึ่งเป็นแผ่นหนา
ประมาณ	๒-๓	เซนติเมตร	จากปากหลุมถึงก้นหลุม	ดินที่ได้นี้เป็นดินจาก	
๑	 จุด	 ทำเช่นเดียวกันนี้จนครบ	นำดินทุกจุดใส่รวมกันในถังพลาสติกหรือ
ภาชนะที่เตรียมไว้	
	 ๔.	 ดินที่เก็บมารวมกันในถังนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างดินที่เป็นตวัแทน
ของทีด่นิแปลงนัน้	 เนือ่งจากดนิมคีวามชืน้จงึตอ้งทำใหแ้หง้โดยเทดินใน
แต่ละถังลงบนแผ่นผ้าพลาสติกหรือผ้ายางแยกกันถังละแผ่นเกลี่ยดินผึ่งไว้
ในที่ร่มจนแห้งดินที่เป็นก้อนให้ใช้ไม้ทุบให้ละเอียดพอประมาณแล้วคลุก
เคล้าให้เข้ากันจนทั่ว								

	 ๕.	 ตัวอย่างดินที่ เก็บใน
ข้อ	 ๔	 อาจมีปริมาณมากแบ่งส่ง
ไปวิเคราะห์เพียงครึ่งกิโลกรัมก็พอ	
วิธีการแบ่งเกลี่ยตัวอย่างดิน	 แผ่ให้เป็นรูปวงกลมแล้วแบ่งผ่ากลางออก
เป็น	๔	ส่วนเท่ากัน	 เก็บดินมาเพียง	๑	ส่วนหนักประมาณครึง่กโิลกรมั	

ใสใ่นถงุพลาสตกิทีส่ะอาดพรอ้มตวัอยา่งดว้ยแบบฟอรม์ทีบ่นัทกึรายละเอยีดของตวัอยา่งดนิเรยีบรอ้ยแล้ว	 ปิดปาก
ถุงให้แน่นใส่ในกล่องกระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่งเพื่อส่งไปวิเคราะห์	

จะส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ที่ไหน	
ตัวอย่างดินที่เก็บมาเรียบร้อยแล้วจะส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตใกล้
บ้านท่านหรือส่งไปที่สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน	 กรมพัฒนาที่ดิน	 ถนนพหลโยธิน	 แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	๑๐๙๐๐	ตัวอย่างดินเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วจะส่งผลกลับไปให้พร้อมคำแนะนำ	 วิธีการ
แก้ไขปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยกับพืชที่ต้องการปลูก	

วิธีส่งตัวอย่างดิน	
	 ๑.	ส่งทางพัสดุไปรษณีย์			 	 	 ๒.	นำไปส่งด้วยตัวเอง			
	 ๓.	ฝากหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านส่ง		๔.	ฝากหมอดินส่ง	(เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน)	

	 บันทึกรายละเอียดตัวอย่างดิน	
	 ๑.	ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง...............................................................................	
		 	 ที่อยู่เลขที่...........................หมู่.................ตำบล............................	
		 	 อำเภอ.................................จังหวัด.................................................	
	 ๒.	ตัวอย่างดินที่.............................รหัสตัวอย่าง...............................	
		 	 สถานที่เก็บตัวอย่าง	หมู่....................ตำบล................................	
		 	 อำเภอ......................จังหวัด................................เนื้อที่.............ไร่	
		 	 ลักษณะของพื้นที่							ที่ลุ่ม											ที่ราบ	
	 	 	 	ที่ลาดเท	 ที่สูงๆ	ต่ำาๆ					ที่ภูเขา	
		 	 เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่................เดือน....................พ.ศ...............	
	 ๓.	เคยปลูกพืช................................ผลผลิตต่อไร่..............................	
		 	 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร...................................อัตรา....................................	
		 	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์.....................................อัตรา....................................	
		 	 ใส่ปูนครั้งสุดท้ายเมื่อ	เดือน............................พ.ศ....................	
		 	 ชนิดปูน..........................................อัตรา.........................................	

		 ใส่วัสดุอื่น........................................อัตรา..................................	
		 ปัญหาที่เกิดขึ้น...........................................................................	
		 พืชที่ต้องการจะปลูก.................................................................	
		 ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร..........................................................	
	 ๔.	ปัญหาเฉพาะที่ต้องการคำแนะนำ...................................	
		 ........................................................................................................	
		 ........................................................................................................	
	 	
	 เมือ่มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัวธิกีารเกบ็ตวัอยา่งดนิและวธิปีฏบิติั	
ตามคำแนะนำจากงานผลวเิคราะหด์นิ	 ทา่นจะสอบถามไดจ้าก		
หมอดินในพื้นที่ของท่าน	หรือติดต่อไปยังสำนักวิทยาศาสตร์	
เพื่อการพัฒนาที่ดิน	 กรมพัฒนาที่ดิน	 ถนนพหลโยธิน	 แขวง
ลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	๑๐๙๐๐		
	 โทรศัพท์	(๐๒)	๙๔๑๒๗๘๔,	(๐๒)	๕๖๒๕๑๐๐	
	 	 	 	(๐๒)	๙๔๑๑๙๖๘-๗๗	ต่อ	๓๑๒๐	
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ขั้นตอนที่	๒	ทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน		
	 -		 โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคำนึงถึงในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก	เช่น	
	 	 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	จำนวน	 ๑๐๐	 กิโลกรัม	
	 	 ๑)		มูลไก่ไข่หรือเนื้อ	/	มูลนกกระทา	 	๔๐	 กิโลกรัม	
	 	 ๒)		รำละเอียด	 	๒๐	 กิโลกรัม	
	 	 ๓)		มูลวัว	 	๒๐	 กิโลกรัม	
	 	 ๔)		หินฟอสเฟต	 	๒๐	 กิโลกรัม	
	 -		 ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	ทำตามเอกสารแผ่นพับเรื่อง	ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	สูตรกรม		
	 	 พัฒนาที่ดิน	โดยการใช้สารเร่ง	พต.	ของกรมพัฒนาที่ดิน	

		ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	

	 ๑.		ควรเลือกวัตถุดิบที่มีปริมาณธาตุอาหาร	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียมสูงโดยวัตถุดิบ	
		ที่ใช้ควรคำนึงแหล่งของวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่เป็นอันดับแรก	เช่น	

	 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	จำนวน	 ๑๐๐	 กิโลกรัม	
	 	 ๑)		มูลไก่ไข่หรือเนื้อ	/	มูลนกกระทา	 	๔๐	 กิโลกรัม	
	 	 ๒)		รำละเอียด	 	๒๐	 กิโลกรัม	
	 	 ๓)		มูลวัว	 	๒๐	 กิโลกรัม	
	 	 ๔)		หินฟอสเฟต	 	๒๐	 กิโลกรัม	
	 มีไนโตรเจน	 ๒.๑๓	 กก.	 	 	
	 ฟอสฟอรัส	 ๕.๑๐	 กก.	
	 โพแทสเซียม	 ๒.๑๖	 กก.	

	 	 รายการวเิคราะห	์ 	 	 อตัราปุย๋ทีใ่ส	่

	 	 	 	 	 ขา้วพนัธุไ์มไ่วตอ่ชว่งแสง	 	 ขา้วพนัธุไ์วตอ่ชว่งแสง	

	 	

	

	

	

	

	

	 	

ตารางที่	๑	การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	

ที่มา	:	กรมวิชาการเกษตร	,	๒๕๔๘	




	 1.	อนิทรยีวตัถ	ุ(OM,	%)	
	 	 <	1	 ปุย๋	N	18			 กก./ไร	่ ปุย๋	N	9		 กก./ไร	่
	 	 1-2	 ปุย๋	N	12			 กก./ไร	่ ปุย๋	N	6		 กก./ไร	่
	 	 >	10	 ปุย๋	N	6			 กก./ไร	่ ปุย๋	N	3		 กก./ไร	่
	
	 2.	ฟอสฟอรสั	(P2O5,	มก./กก.)	
	 	 <	5	 ปุย๋	P2O5	 6	กก./ไร	่ ปุย๋	P2O5		 6	กก./ไร	่
	 	 5-10	 ปุย๋	P2O5		 3	กก./ไร	่ ปุย๋	P2O5		 3	กก./ไร	่
	 	 >	10	 ปุย๋	P2O5		 0	กก./ไร	่ ปุย๋	P2O5		 0	กก./ไร	่
	
	 3.	โพแทสเซยีม	(K2O	มก./กก.)	
	 	 <	60	 ปุย๋	K2O		 6	กก./ไร	่ ปุย๋	K2O		 6	กก./ไร	่
	 	 60+80	 ปุย๋	K2O		 3	กก./ไร	่ ปุย๋	K2O		 3	กก./ไร	่
	 	 >	80	 ปุย๋	K2O		 0	กก./ไร	่ ปุย๋	K2O		 0	กก./ไร	่
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๒.	การขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์	พด.๒	
-	เจือจาง	กากน้ำตาล	ต่อ	น้ำ	อัตราส่วน	๕	กก.	ต่อ	๕๐	ลิตร	
-	ใส่สารเร่งซุปเปอร์	พด.๒	จำนวน	๑	ซอง	คนให้เข้ากัน	
-	ปิดฝาตั้งไว้ในที่ร่ม	เป็นเวลา	๓	วัน		
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	

	

	

	

	๔.	นำสารเรง่ซปุเปอร	์พด.๑	จำนวน	
๑	 ซอง	 เทลงในสารเรง่ซปุเปอร	์ พด.๒	 ที่
ขยายเชือ้แล้ว	 จำนวน	 ๒๖-๓๐	 ลิตร	
คนประมาณ	๕-๑๐	นาที	

	๕.	 เทลงในวัตถุดิบโดยคลุกเคล้า
ให้ทั่วกอง	

๖.	 ตั้งกองปุ๋ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ใหม้คีวามสงูประมาณ	๓๐-๕๐	ซม.	

๗.	 ใช้วัสดุคลุมกองให้มิดชิดเพื่อ
รักษาความชื้นในกองปุ๋ยระหว่าง
การหมัก	

๘.	หมกัเปน็เวลา	๙	วนั	หรอื
อณุหภมูภิายในและภาย	 นอกกอง
เท่ากัน	ทำการใส่สารเร่งซุปเปอร์	
พด.๓	 และ	 พด.๙	 อย่างละ	 ๑	
ซอง	 คลุกเคล้าให้ทั่วและหมักต่อ
เป็นเวลาอีกเป็นเวลา	๓	วัน	

	

	

๓.	นำวัตถุดิบที่เตรียมไว้มาผสมกัน	
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ลักษณะของเชื้อในกองปุ๋ยในระหว่างการหมักและหลังจากหมักเป็นเวลา	๑๒-๑๕	วัน	
-	ส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ผลิตได้	ให้กลุ่มวิเคราะห์ดินของ	สพข.	ที่รับผิดชอบในพื้นที่เป้าหมายวิเคราะห์หา
ธาตุอาหาร	เพื่อใช้สำหรับการคำนวณอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงกับข้าว	

ขั้นตอนที่	๓	การไถกลบตอซังข้าว		
ทำไมต้องไถกลบตอซังข้าว	

		 -	พื้นที่	๑	ไร่	มีฟางข้าว	๑	ตัน	 	 -	ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น	(เพิ่มอินทรียวัตถุ)	

		 	 มีธาตุอาหาร	 	 -	รักษาระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	

		 	 ไนโตรเจน	๖.๙	กก.	 	 -	ลดการเป็นพิษของเหล็กและแมงกานีส		

		 	 ฟอสฟอรัส	๐.๘	กก.	 	 -	เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน	

		 	 โพแทสเซียม	๑๕.๖	กก.	 	 -	ลดต้นทุนการผลิต	(ประมาณ	๓๔๐	บาทต่อไร่)	

		 	 แคลเซียม	๓.๘	กก.	

		 	 แมกนีเซียม	๒.๓	กก.	

		 	 ซัลเฟอร์	๘.๐	กก.	

	

	

	 ๑)	พื้นที่เขตชลประทาน	หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วให้ปฏิบัติดังนี้	
	 	 -	 ผสมน้ำหมักชีวภาพอัตรา	๕-๑๐	ลิตรต่อไร่	กับน้ำ	๑๐๐	ลิตร	
	 	 -	 ใสน่ำ้หมกัชวีภาพลงในแปลงนา	โดยปลอ่ยนำ้หมกัชวีภาพขณะเปดินำ้เขา้จนทัว่แปลง	แลว้	 	
	 	 ใช้รถไถย่ำฟางและตอซังข้าวให้จมดิน	
	 	 -		หมักทิ้งไว้เป็นเวลา	๑๕	วัน	หรือจนกระทั่งฟางเปื่อยยุ่ย	
	 ๒)	พื้นที่เขตอาศัยน้ำฝน	หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วให้ปฏิบัติดังนี้	
	 	 -		ให้ทิ้งฟางข้าวและตอซังข้าวไว้ในพื้นที่	
	 	 -		เมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝน	(	ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม	)	
	 	 -		ผสมน้ำหมักชีวภาพอัตรา	๕-๑๐	ลิตรต่อไร่	กับน้ำ	๑๐๐	ลิตร	
	 	 -		ใส่น้ำหมักชีวภาพที่ผสม	โดยสาดให้ทั่วแปลงแล้วใช้รถไถย่ำฟางและตอซังข้าวให้จมดิน	
	 	 -		หมักทิ้งไว้เป็นเวลา	๑๕	วัน	หรือจนกระทั่งฟางเปื่อยยุ่ย	
	 	 -		ทำการไถพรวนแล้วปลูกพืชปุ๋ยสด	โดยชนิดพืชปุ๋ยสดตามความเหมาะสมกับพื้นที่	
	 	 -		ทำการไถกลบเมื่อพืชปุ๋ยสดมีอายุเหมาะสม	เช่น	ปอเทืองอายุ	๔๕	วัน	ถั่วพร้าอายุ	๕๐	วัน		
โสนอัฟริกันอายุ	๖๐	วัน	
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หมายเหตุ	 ฟางข้าวประกอบด้วย	ธาตุไนโตรเจน	๐.๖๙	เปอร์เซ็นต์	ฟอสฟอรัส	๐.๐๘	เปอร์เซ็นต์		 	
	 	 โพแทสเซยีม	๑.๕๖	เปอรเ์ซน็ต	์แคลเซยีม	๐.๓๘	เปอรเ์ซน็ต	์แมกนเีซยีม	๐.๒๓	เปอรเ์ซน็ต	์	 	
	 	 และซัลเฟอร์	๐.๘๐	เปอร์เซ็นต์	(	ประเสริฐและคณะ	,๒๕๒๙	)	
ขั้นตอนที่	๔	การทุบทำเทือก		
	 	 -		หลังจากฟางและตอซังข้าวเปื่อยยุ่ยดีแล้ว	หากมีน้ำขังหรือมีความชื้นมากพอสามารถทำ	 	
	 	 เทือกได้ทันที	โดยควรคราดพื้นที่นาให้มีความสม่ำเสมอกัน	
ขั้นตอนที่	๕	การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับปลูก		
	 	 -		นำเมลด็พนัธุข์า้ว	๒๐	กโิลกรมั	มาแชใ่นนำ้หมกัชวีภาพ	๒๐	มลิลลิติร	(ซซี	ีหรอืชอ้นชา)		 	
	 	 ต่อน้ำ	๒๐	ลิตร	เป็นเวลา	๑๒	ชั่งโมง	แล้วนำขึ้นพักไว้	๑	วัน	จึงนำไปปลูก	
ขั้นตอนที่	๕	การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับปลูก		
	 	 -		นำเมลด็พนัธุข์า้ว	๒๐	กโิลกรมั	มาแชใ่นนำ้หมกัชวีภาพ	๒๐	มลิลลิติร	(ซซี	ีหรอืชอ้นชา)		 	
	 	 ต่อน้ำ	๒๐	ลิตร	เป็นเวลา	๑๒	ชั่งโมง	แล้วนำขึ้นพักไว้	๑	วัน	จึงนำไปปลูก	
ขั้นตอนที่	๖	การหว่านกล้าและการดำนา		
	 	 ๑)		นาหว่านใช้อัตราเมล็ด	๒๕	กิโลกรัมต่อไร่	
	 	 ๒)	นาดำใช้อัตราเมล็ด	๒๕	กิโลกรัมต่อแปลงเพาะขนาด	๑	งาน	เมื่อต้นกล้าเริ่มขึ้นควร	
	 	 	 การฉีดน้ำหมักชีวภาพอัตรา	๕	ลิตรต่อไร่	(โดยเจือจาง	๑	ต่อน้ำ	๕๐๐-๑,๐๐๐)	๑	ครั้ง		
ขั้นตอนที่	๗	การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินในนา		
	 	 ๑)		หว่านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงช่วงก่อนดำนาหรือหว่านข้าว	โดยอัตราการใช้จะคิดจาก	
	 	 	 -	ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	
	 	 	 -	ตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน	
	 	 	 -	ปริมาณฟางข้าวที่ไถกลบ	
	 	 	 -	ถ้าปลูกพืชปุ๋ยสด	จะดูปริมาณธาตุอาหารที่สับกลบพืชปุ๋ยสด	
	 	 	 -	ความต้องการธาตุอาหารของข้าว	
ยกตัวอย่าง	 กรณีไม่ได้ปลูกพืชปุ๋ยสด	เช่น	
-	ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	มปีรมิาณธาตอุาหารหลกั	ดงันี	้			
	 ดนิม	ีคา่	pH	เทา่กบั	 ๔.๕		ควรใสป่นูเพือ่ปรบัสภาพดนิใหเ้ปน็กลาง		
	 ไนโตรเจนเท่ากับ	 ๓.๒	 เปอร์เซ็นต์	 						ปริมาณอินทรียวัตถุเท่ากับ	 ๑.๕	 เปอร์เซ็นต์	
	 ฟอสฟอรัสเท่ากับ	 ๕.๒	 เปอร์เซ็นต์										ธาตุฟอสฟอรัสเท่ากับ		 ๘.๕		 มก.ต่อกก.	
	 โพแทสเซียมเท่ากับ	 ๑.๒	 เปอร์เซ็นต์	 						ธาตุโพแทสเซียมเท่ากับ	 ๕๙.๐		 มก.ต่อกก.	
ดังนั้นข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสงต้องการธาตุอาหารหลักดังนี้		 	 	

วัตถุดิบ	
ปริมาณธาตุอาหาร	

ธาตุไนโตรเจน		
(กก.N/ไร่)	

ธาตุฟอสฟอรัส	
(กก.p2o5/ไร่)	

ธาตุโพแทสเซียม	
(กก.	K2O/ไร่)	

ข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสงต้องการธาตุอาหารหลัก	
ฟางข้าว+ตอซัง	ปริมาณ	๑,๐๐๐	กก./ไร่	มีธาตุอาหารหลัก		
ดังนั้นข้าวต้องการธาตุอาหารเพิ่ม	
ดังนั้นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	๑๖๐	(กก./ไร่)		
ดังนั้นจะมีธาตุอาหารตกค้างในดิน	

๑๒	
๖.๙๐	
๕.๑๐	
๕.๑๒	
๐.๐๒	

๓	
๐.๘๐	
๒.๒๐				
๘.๓๒	
๖.๑๒	

๖		
๑๕.๖๐	

ไม่ต้องใส่เพิ่ม		
๑.๙๒	
๑๑.๕๒	

ยกตัวอย่าง	กรณีปลูกพืชปุ๋ยสด	เช่น	
-	ปลูกถั่วพร้าได้น้ำหนักสด	๑,๐๐๐	กิโลกรัมต่อไร่	จะได้ปริมาณธาตุอาหารหลัก	ดังนี้	
	 ไนโตรเจนเท่ากับ		 ๕.๔๐	 	 กก.	N	/	ไร่	
	 ฟอสฟอรัสเท่ากับ	 ๑.๐๘	 	 กก.	P2O5	/ไร่		 	
	 โพแทสเซียมเท่ากับ	 ๔.๒๘	 	 กก.	K2O	/ไร่	
หมายเหตุ		 ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมได้มาจากดินที่ปลูกข้าว	
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	 12-	ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	มปีรมิาณธาตอุาหารหลกั	ดงันี	้		-	ดนิม	ีคา่	pH	เทา่กบั	๔.๐	ควรใสป่นูเพือ่ปรบัสภาพดนิใหเ้ปน็กลาง		
		ไนโตรเจนเท่ากับ		 ๓.๒	 เปอร์เซ็นต์					ปริมาณอินทรียวัตถุเท่ากับ	 ๐.๕	 เปอร์เซ็นต์	
		ฟอสฟอรัสเท่ากับ	 ๕.๒	 เปอร์เซ็นต์					ธาตุฟอสฟอรัสเท่ากับ								๓.๕					มก.ต่อกก.	
		โพแทสเซียมเท่ากับ	 ๑.๒	 เปอร์เซ็นต์					ธาตุโพแทสเซียมเท่ากับ					๔๐.๐					มก.ต่อกก.	
ดังนั้นข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสงต้องการธาตุอาหารหลักดังนี้			 	 	

	 	 					วัตถุดิบ	 	 	 	 								ปริมาณธาตุอาหาร	
		 	 	 	 	 													ธาตุไนโตรเจน			ธาตุฟอสฟอรัส					ธาตุโพแทสเซียม	
		 	 	 	 	 	 						(กก.N/ไร่)					(กก.p๒o๕/ไร่)						(กก.	K๒O/ไร่)	
			ข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสงต้องการธาตุอาหารหลัก	 	 									๙	 						๖	 															๖		
			ฟางข้าว+ตอซัง	ปริมาณ	๑,๐๐๐	กก./ไร่	มีธาตุอาหารหลัก														๖.๙๐	 						๐.๘๐	 					๑๕.๖๐	
			มีการสับกลบพืชปุ๋ยสด	(ถั่วพร้า)	ปริมาณ	๑,๐๐๐	กิโลกรัมต่อไร่										๕.๔๐	 					(๑.๐๘)	 					(๔.๒๘)	
			ดังนั้นข้าวต้องการธาตุอาหารเพิ่ม	 		 	 					ไม่ต้องใส่เพิ่ม		 						๕.๒๐	 		ไม่ต้องใส่เพิ่ม		
			ดังนั้นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา	๑๐๐	(กก./ไร่)		 	 ๓.๒๐	 						๕.๒๐														๑.๒๐	
			ดังนั้นจะมีธาตุอาหารตกค้างในดิน	 		 	 	 ๖.๕๐	 						๐.๐๐	 					๑๐.๘๐		

หมายเหตุ		 การปลดปล่อยธาตุอาหารของฟางข้าว	 พืชปุ๋ยสด	 และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	 อาจเป็นประโยชน์
ต่อข้าวไม่ทั้งหมด	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

ขั้นตอนที่	 ๘	 การใส่หรือฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสาร
เร่งซุปเปอร์	พด.๒		
-	 ช่วงการเจริญเติบโตของข้าว	 ทำการฉีดพ่นหรือเทน้ำหมัก
ชีวภาพอัตรา	๕	ลิตรต่อไร่		
(โดยเจือจาง	 ๑	 ต่อน้ำ	 ๕๐๐	 -๑,๐๐๐)	 ลงในนาข้าวทั่วแปลง	
เมื่อข้าวมีอายุ	๖๐	๕๐	และ	๖๐	วัน	

ขั้นตอนที่	๙	การดูแลรักษา		
-	ทำการควบคุมวัชพืชและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว	เช่น	หนู	
-	 ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว	 เช่น	 โรคใบหงิก	 โรค
ขอบใบแห้ง	เพลี้ยกระโดด	หนอนกอ	
	

๔)	การควบคุมสัตว์ศัตรูข้าว	
-	 วิธีกล	 เช่น	 การจับ	 การดัก	 ใช้กาวเหนียว	
การใช่เหยื่อล่อ	
-	 วิธีเขตกรรม	เช่น	การทำลายที่อยู่อาศัย	
-	 การใช้สารชีวภาพ	เช่น	ใช้กากชา	
-	 ชีววิธี	 ได้แก่	อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของสัตว์
ศัตรูข้าว	เช่น	นกกระยาง	

การดูแลรักษา		
๑)	การควบคุมวัชพืชในนาข้าว	
-	 เลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปราศจากการเจือปน
และมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่า	๘๐%	
-	 ในชว่งทีข่า้วมอีายตุัง้แต	่๑๐	จนถงึ	๘๐-๘๕	วนั	
ให้ระดับน้ำลึก	๕-๑๐	เซนติเมตร	
-	 อาจใช้แรงงานกำจัดวัชพืชในช่วงต้นข้าว	
อายุ	๓๐-๔๐	วัน	
-	 การเตรยีมดนิ	 โดยไถคะและแปร	ทิง้ชว่งการ
ไถ	๗-๑๐	วัน	แล้วคราดหรือทำเทือก	

๒)	การควบคุมแมลงในนาข้าว	
-	 ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานแมลงศัตรูข้าว	
-	 ควบคุมด้วยวิธีกลหรือชีวภาพ	 เช่น	 ปล่อย
น้ำเข้านา	แสงไฟล่อ	ปลูกพืชหมุนเวียน	
-	 เลอืกใชน้ำ้หมกัจากสมนุไพร	ฉดีพน่ปอ้งกนัแมลง	
๓)	การควบคุมโรคข้าว	
-	 ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรค	
-	 กำหนดวันปลูกข้าวที่เหมาะสม	
-	 ใชว้ธิกีารแบบไนโอคอนโทรล	 เชน่	การทำหมนั	
แมลงพาหนะของโรค	

ขั้นตอนที่	๑๐	การเก็บเกี่ยว		
ประเมินผลผลิตข้าวและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบให้เกษตรกร	
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มีอะไรในกรมพัฒนาที่ดิน

	

พด.๑	มหัศจรรย์	๑	
	 สารเร่ง	 พด.	 ๑	 คือ	 กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการย่อยสลายวัสดุ

เหลือใช้จากการเกษตร	เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยหมักในช่วงระยะเวลาอันสั้น	ประกอบด้วย	

เชื้อแบคทีเรีย	แอคติโน	มัยซีส	แลเชื้อรา		

	
พด.๒	มหัศจรรย์	๒	
	 สารเร่ง	พด.	๒	คือ	 กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถย่อยสลายวัสดุเหลือใช้

จากพชืและสตัวท์ีส่ดหรอือวบนำ้	 ในสภาพทีไ่มม่อีอกซเิจน	จะไดข้องเหลวทีป่ระกอบ

ด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมน	สามารถนำไปใช้ในรูปปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	เหมาะสำหรับ

พืชผักและผลไม้สด	

	
พด.๓	มหัศจรรย์	๓	
	 สารเร่ง	พด.	๓	คือ	กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชใน

ดนิโดยมคีวามสามารถในการปอ้งกนั	 หรอืยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ทีท่ำใหเ้กดิโรคราก

หรอืโคนเนา่	 และเปลีย่นสภาพธาตอุาหารพชืใหอ้ยูใ่นรปูทีเ่ปน็ประโยชน	์ ประกอบดว้ย	

เชื้อไตรโคเดอร์มา	และบาซิลลัส		

	
พด.๔	มหัศจรรย์	๔	
	 สารเรง่	พด.	๔	คอื	สารปรบัปรงุบำรงุดนิทีไ่ดจ้ากการผสมวสัดธุรรมชาต	ิเชน่	

ยิปซั่ม	หินฟอสเฟต	ปูนมาร์ล	 เปลือกกุ้ง	 เปลือกปู	 เป็นต้น	นำมาใช้เพื่อปรับปรุง

สมบัติของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช	และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเก็บกักธาตุอาหารพืช	หรือยึดอายุของปุ๋ยและใช้ในดินได้นานยิ่งขึ้น	

	
พด.๕	มหัศจรรย์	๕	
	 เปน็เชือ้จลุนิทรยีท์ีม่คีณุสมบตัใินการเพิม่ประสทิธภิาพ	 การหมกัและยอ่ยสลาย

วัสดุเหลือใช้จากสัตว์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตสารสำหรับกำจัดวัชพืช		

	

	

มหัศจรรย์12
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พด.๖	มหัศจรรย์	๖	
	 เปน็เชือ้จลุนิทรยีท์ีม่คีณุสมบตัใินการเพิม่ประสทิธภิาพ	 การหมกัและยอ่ยสลายวสัดุ

เหลอืใชจ้ากเศษอาหาร	ในสภาพทีไ่มม่อีอกซเิจนเพือ่ผลติปุย๋อนิทรยีน์ำ้สำหรบับำบดันำ้เสยี	

	
	
พด.๗	มหัศจรรย์	๗	
	 เปน็เชือ้จลุนิทรยีท์ีม่คีณุสมบตัใินการเพิม่ประสทิธภิาพ	 การหมกัและยอ่ยสลายวสัดุ

เหลือใช้จากพืชสมุนไพรใน	สภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตสารป้องกันศัตรูพืช		

	
	
		
พืชปุ๋ยสด	มหัศจรรย์	๘	
	 พชืปุย๋สด	 คอื	 พชืทีป่ลกูเพือ่ไถหรอืสบักลบลงไปในดนิ	 แลว้ปลอ่ยทิง้ไวใ้หจ้ลุนิทรยี์

ในดนิยอ่ยสลายกลายเปน็ปุย๋สำหรบัพชื	 พชืปุย๋สดมหีลายชนดิสามารถเลอืกใชต้ามความ

เหมาะสมของสภาพพื้นที่และลักษณะการใช้ที่ดิน	เช่น	ที่ลุ่ม	ที่ดอน	พื้นที่ดินเค็ม	หรือ

พื้นที่สวนไม้ผล	สวนผัก		

	
หญ้าแฝก	มหัศจรรย์	๙	
	 หญ้าแฝก	 คือ	 หญ้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้นำมาใช้	

เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ฟื้นฟูทรัพยากรดิน	และรักษาสภาพแวดล้อมเนื่องจากมีการ

เจรญิเตบิโตเปน็กอเบยีดกนัแนน่	 มรีะบบรากยาวหยัง่ลกึลงไปในดนิเหมอืนมา่นหรอืกำแพง

ใต้ดิน	ไม่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดจึงไม่แพร่ขยายเหมือนวัชพืช		

	
พด.๘	มหัศจรรย์	๑๐	
	 สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์และสารฟอสฟอรัสในดินที่ทำการเกษตรเป็นเวลานาน	

ขาดการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุทำให้ดินเป็นกรดและเกิดปัญหาในการใช้

ฟอสฟอรัสกับพืช	

	
พด.๙	มหัศจรรย์	๑๑	
	 สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวน้อย	

ซึ่งเป็นดินกรดกำมะถันที่มีความรุนแรงของกรดน้อย	(pH๕)		

	
พด.๑๐	มหัศจรรย์	๑๒	
	 เป็นสารสำหรับใช้ปรับปรุงดินทรายและดินเสื่อมโทรม	 ให้มีคุณสมบัติทั้งทาง

กายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น	 เหมาะสำหรับการปลูกพืช	 สาร	 พด.๑๐	 ทำให้ดินมี

ความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น	 โดยไปเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกของ

ดิน	ทำให้ดินดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้พืชได้นำไปใช้ได้มากขึ้น	
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เปลีย่นจากการซือ้ของใหมเ่ปน็การซอ่มหรอืใชม้อืสองแทน	
	 ๕.	ลดการกินทิ้งกินขว้าง	 เพราะเศษอาหารและ
ของทีบ่ดูเนา่	 เมือ่ไปทบัถมอยูท่ีก่องขยะจะหลายเปน็แหลง่
ผลติกา๊ซมเีทน	ซึง่เปน็กา๊ซเรอืนกระจกทีส่ำคญัอกีตวัหนึง่	
	 ๖.	บริโภคของที่ผลิตในประเทศ	 เพราะการซื้อ
สินค้าจากต่างประเทศสิ้นเปลืองพลังงานในการส่ง	 การ
กนิอาหารทอ้งถิน่จงึเปน็ทางเลอืกทีน่า่สนใจกวา่	 เชน่	 หนั
มากินปลาทูแทนปลาแซลมอน	 เพราะนอกจากราคาถูก	
ทำใหเ้งนิทองไมร่ัว่ไหลออกไปนอกประเทศแลว้	 ยงัชว่ยลด
ภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย	
	 ๗.	พกขวดนำ้ตดิตวัไปดว้ยระหวา่งการเดนิทาง	 ขวด
นำ้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวสิน้เปลอืงพลงังานในการผลติ
มหาศาล	 แถมยังทำให้เกิดขยะล้นลก	 และในการกำจัด
ขยะก็ต้องใช้พลังงานอีกต่างหาก	
	 ๘.	หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก	 เพราะการใช้ถุง

พลาสตกิใชพ้ลงังานอยา่งมหาศาล	 ถา้ใหด้นีำถงุผา้จากบา้น
ติดตัวไปด้วย	 เวลาซื้อของตามร้านค้า	หากไม่จำเป็นควร
บอกพนกังานขายวา่ไมต่อ้งการถงุพลาสตกิ	 เพราะเมือ่นำ
กลับบ้านแล้ว	 คนส่วนใหญ่จะทิ้งลงถังขยะ	 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาทิ้งถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวปีละหนึ่งแสะ
ล้านใบ	
	 ๙.ประหยัดการใช้กระดาษ	 อุตสาหกรรมการผลิต
กระดาษใชพ้ลงังานมากเปน็อนัดบั	 ๒๔	 อกีทัง้ยงักอ่มลพษิ
ทางน้ำ	 เป็นต้นเหตุของการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นตัวดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญอีกด้วย	
	 ๑๐.สนับสนุนการซื้อสินค้า

จากบริษัทผู้ผลิตที่สนใจปัญหา
สิง่แวดลอ้ม	 หรอืลงทนุซือ้หุน้
ในบริษัทที่มีส่วนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม	 เพื่อ
เปน็กำลงัใจใหแ้กผู่ผ้ลติ
ที่ต้องการมีส่วนใน
การปกปอ้งโลก	และ
เลิกสนับสนุนสินค้า
ของบรษิทัทีก่อ่มลพษิ
สิ่งแวดล้อม	

เรื่องเด่น
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	 เรื่องนี้มิใช่เรื่องไกลตัวพวกเราอีกต่อไป	 หากแต่		
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 ซึ่งนิตยาสารสารคดี	
ฉบับที่	 ๒๖๕	 มีนาคม	 ๒๕๕๐	 ก็ได้แนะนำ	 ๑๐	 วิธี	 ใน
การช่วยลดภาวะโลกร้อน	รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ	
	 ๑.	ต้องยอมรับก่อนว่าสาเหตุของการเกิดภาวะโลก
ร้อนมิได้มาจากประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนา
แล้วเป็นหลัก	 แต่เราทุกคนบนพื้นผิวโลก	 รวมทั้งคนไทย
ตา่งกเ็ปน็สว่นหนึง่ของตน้เหตใุหเ้กดิภาวะโลกรอ้น	 เพราะ
การใช้ชีวิตประจำวันของเรา	 ไม่ว่าจะเป็น	 การใช้ไฟฟ้า	
การเดินทาง	การขนส่ง	การบริโภค	การสร้างที่พักอาศัย	
การซือ้ของ	 ลว้นมสีว่นสำคญัในการปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อน	
ไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ	
	 ๒.	ประหยดัการใชพ้ลงังานทกุชนดิ	 โดยเฉพาะไฟฟา้	
เพราะเชือ้เพลงิสำคญัในการผลติไฟฟา้	 คอื	 นำ้มนั	 ถา่นหนิ	

และกา๊ซธรรมชาต	ิ ลว้นแตป่ลอ่ยกา๊ซคารบ์อนได	 ออกไซด์	
ที่ก่อภาวะก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น	 เลือกอุปกรณ์ประหยัด
ไฟฟ้า	 เช่น	 เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน	 เพราะ
หลอดไฟที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเปลี่ยนพลังงานเพียงร้อยละ	 ๑๐	
เท่านั้นให้เป็นแสงสว่าง	ส่วนพลังงานอีกร้อยละ	๙๐	สูญ
เสียไปในรูปของความร้อน	 และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน	
	 ๓.	หลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัว	 เพื่อประหยัดการใช้
น้ำมัน	 ถ้าไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องบิน	 ดังที่
รายงานของสถาบันสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศแนะนำว่าควรใช้บริการรถไฟ
สำหรับการเดินทางในระยะไม่
เกิน	 ๖๔๐	 กม.	 ซึ่งจะช่วย
ลดจำนวนเที่ยวบินลงได้
ถึง	 ๔๕%	 และบรรดา
นักธุรกิจควรใช้ระบบ
การประชมุวดิโีอแทน
การให้พนักงานขึ้น
เครื่ องบินไปร่วม
ประชุม	
	 ๔.	คิ ด ก่ อ น
จะซือ้สิง่ของ	เพราะ
การผลิ ตและการ
ขนส่งสินค้าเกือบทุก
ชนิดล้วนแต่ใช้พลังงาน
ทัง้สิน้	กอ่นจะซือ้อะไรลอง

โลกร้อน
โลกร้อน

โลกร้อนเราจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร?เราจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร?
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เกร็ดความรู้

	 “ประเทศชาติ”	 หมายถึง	 ผืนแผ่นดิน

และประชาชนที่อยู่อาศัยในแผ่นดินนั้น	 เป็นศูนย์

รวมแห่งจิตใจของคนในชาติ	 ศูนย์รวมแห่งความ

รักความสามัคคี	การมีผลประโยชน์ร่วมกัน	ความ

อุตสาหะ	 ความกล้าหาญ	 ชุมชนใดขาดคุณสมบัติ

ข้อหนึ่งใดไป	 ชุมชนนั้นก็จะขาดความสมบูรณ์	 ไร้

อสิรภาพ	 ในทีส่ดุจะไมส่ามารถดำรงความเปน็ชาติ

ของตนเองได	้ชาตทิีม่อีารยะธรรมรุง่เรอืงมเีสถยีรภาพ	

และอธปิไตย	 จะตอ้งมสีญัลกัษณแ์หง่ความเปน็ชาต	ิ

ความเปน็หมูเ่หลา่	 เปน็นำ้หนึง่ใจเดยีวกนัและประกาศ

เกียรติคุณของความเป็นชาติให้ประจักษ์แก่ชาว

โลก	 ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงกันทั่วโลกนั้น	 คือ	

“ธงชาติ”	ดังนั้น	การประพฤติปฏิบัติต่อธงชาติ

จึงเสมือนเป็นการประพฤติปฏิบัติตนต่อคนในชาติ

ทั้งมวลซึ่งเป็นเจ้าของธงนั้น	

	 ประเทศไทยจากหลกัฐานตา่ง 	ๆ ในประวตัศิาสตร์

ปรากฏว่า	 ในสมัยโบราณยังไม่มี	 “ธงชาติ”	 โดย

เฉพาะเวลาจดักองทพัไปทำสงครามจะใชธ้งสตีา่งๆ	

ประจำทัพเป็นเครื่องหมายทัพละสี	 ต่อมาในสมัย

กรุงศรีอยุธยาได้มีการเดินเรือค้าขายกับประเทศ

ตะวนัตก	 จงึไดม้กีารชกัธงสแีดงเกลีย้งใชเ้ปน็เครือ่ง	

หมายแสดงว่าเป็นเรือสินค้าไทย	 ทั้งเรือหลวง

และเรือราษฎร์	 และมีการใช้ธงสีแดงเป็น

ธงชาติต่อเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี	 ในรัช

สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มี

พระราช	 โองการใหน้ำรปูจกัรสขีาว

ตดิไวก้ลางธงแดง	 เป็นเครื่อง		

หมายใช้เฉพาะเรือหลวง	 ส่วนเรือ

ราษฎร์ทั่วไปยังคงใช้สีแดงเกลี้ยง

เพื่อให้เห็นความแตกต่างกันและเมื่อ

ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลศิหลา้นภาลยั	 ไดช้า้งเผอืกมาสาม

เชอืกจงึมพีระบรมราชโองการ	ใหท้ำรปูชา้งเผอืกไว้

กลางวงจักรสีขาวในธงเรือหลวง		

	 ต่อมา	 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ		

จอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ไดม้กีารตดิตอ่คา้ขายกบัประเทศ

ทางตะวนัตกทัง้ในยโุรปและอเมรกิามากขึน้	

	 ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็มีธงชาติของตน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงมี

พระราชดำริว่าควรใช้ธงเรือหลวงเป็นธงชาติแต่

โปรดให้เอารูปจักรออกเพราะจักรเป็นเครื่องหมาย

เฉพาะพระเจา้แผน่ดนิ	 โดยคงไวเ้ฉพาะรปูชา้งเผอืก

อยู่กลางธงแดง	 ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้มีการออก

พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงโดยธงชาติยัง

มีลักษณะเป็นธงพื้นแดงมีรูปช้างเผือกไม่ทรง

เครื่องหันหน้าเข้าเสาดังเดิม	

	 ในสมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้

เจา้อยูห่วั	 ทรงเหน็วา่ลกัษณะธงชาตทิีใ่ชอ้ยูเ่ดมิรปู

ชา้งเผอืกทีอ่ยูก่ลางธงไมส่วยงาม	 จงึโปรดเกลา้ฯ	

ให้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธง

ธงชาติไทย
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ขึ้นใหม่เมื่อวันที่	 ๒๑	พฤศจิกายน	๒๔๕๙	 โดยแก้ไขลักษณะธงชาติเป็น	 “ธงพื้น		

สีแดง	ตรงกลางเป็น	รูปช้างเผือก	ทรงเครื่องยืนแท่น	หันหลังเข้าเสา”	แต่ต่อมา

ในปี	 ๒๔๖๐	 เมื่อประเทศไทย	 ได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่	

๑	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงเห็นว่าการที่ประเทศไทยได้เข้า

ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อรักษาสันติภาพของโลกนับเป็นความเจริญและความ

สง่างามของประเทศ	 ฉะนั้นจึงควรมีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ไว้ให้ระลึกถึง	 ซึ่งสิ่งนั้นควร

ได้แก่	 ธงชาติที่ใช้อยู่เดิมนั้นทรงเห็นว่ายังมีลักษณะไม่สง่างามพอและมีความยุ่ง

ยาก	 เนื่องจากต้องสั่งซื้อธงผ้าพิมพ์รูปช้างมาจากต่างประเทศ	 และบางครัง้จะตดิ

ธงผดิเอารปูชา้งกลบัขาชีข้ึน้	พระองค์จึงมีพระราชดำริให้เปลี่ยนธงช้างเป็นธงแถบ

สี	 และทรงพยายามเลือกสีที่มีความหมายถึงความสามัคคี	 และความสง่างาม	

ทั้งนี้	 ได้ทรงทดลองใช้ธงริ้วขาวแดงติดอยู่ที่สนามเสือป่าหลายวัน	 ภายหลังจึง

ตกลงพระทัยให้เพิ่มสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้นอีก

สีหนึ่ง	 (รายละเอียดในแจ่ม	 สุนทรเวช,	 พระราชกรณียกิจสำคัญในพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,	องค์การ	ค้าคุรุสภา,	๒๕๑๒)	

	 ต่อมา	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นเรียกว่า	 “พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช	 ๒๔๖๐”	

ออกประกาศ	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 กันยายน	 ๒๔๖๐	 โดยมีผลบังคับใช้ภายหลังวันออก

ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 ๓๐	 วัน	 โดยลักษณะธงชาติเป็นรูป

สี่เหลี่ยม	ขนาดกว้าง	๒	ส่วน	ยาว	๓	ส่วน	มีแถบสีน้ำเงินกว้าง	๑	ใน	๓	ของ

ความกว้างของธงอยู่กลาง	มีแถบสีขาวกว้าง	๑	ใน	๖	ของความกว้างของธงข้าง

ละแถบและมีแถบสีแดงกว้างเท่ากับแถบสีขาวประกอบข้างนอกอีกข้างละแถบ

และพระราชทาน	นามว่า	“ธงไตรรงค์”	โดยมีความหมายของแถบสี	คือ	สีแดง	

หมายถึง	 ชาติและความสามัคคี	 ของคนในชาติ	 สีขาว	 หมายถึง	 ศาสนา	 เป็น

เครื่องอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์	 และสีน้ำเงิน	 หมายถึง	 พระมหากษัตริย์	 ผู้เป็น

ประมุขของประเทศ	

	 ในรัชสมัยพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	 ได้ตราพระราชบัญญัติ

ธงฉบับแรกในรัชกาล	 เมื่อปี	 ๒๔๗๙	 โดยในส่วนของธงชาตินั้นยังคงใช้	 “ธง		

ไตรรงค์”	ซึ่งมีรูปลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง	๖	ส่วน	ยาว	๓	ส่วน	ด้าน

กว้าง	๒	ใน	๖	ส่วน	ตรงกลางเป็นสีน้ำเงินเข้ม	ต่อจากแถบสีน้ำเงินออกไปสอง

ข้างๆ	ละ	๑	ใน	๖	ส่วน	เป็นแถบสีแดง	ซึ่งพระราชบัญญัติธงฉบับต่างๆ	ที่ออก

มาภายหลังไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของธงชาติอีก	 “ธงไตรรงค์”	 จึงเป็น

ธงชาติของประเทศสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน	
 

เอกสารอา้งองิ : กรมศลิปากร, ธงไทย (พมิพค์รัง้แรก), กรงุเทพ : ๒๕๒๐ 
 

ธงที๑่ ธงชาตสิมยัแรก 

ธงที๒่ ธงเรอืหลวงสรา้ง  
ในสมยัรชักาลที๑่ 

ธงที๓่ ธงเรอืหลวงสรา้ง  
ในสมยัรชักาลที๒่ 

ธงที๔่ ธงชา้งเผอืก 

ธงที๕่ ธงชา้งพ.ศ.๒๔๕๙ 

ธงที๖่ ธงแบบทดลอง 

ธงที๗่ ธงไตรรงค ์
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 ภาชนะพลาสติก
	 ไมว่า่จะอยูใ่นรปูของถงุพลาสตกิ	ถว้ยพลาสตกิ	หรอืฟลิม์พลาสตกิ	สำหรบัหอ่อาหาร	ซึง่นยิมอยา่ง

แพร่หลายในปัจจุบันล้วนมีอันตรายหากนำมาใช้ผิดวิธี	 เพราะสารเคมีจากพลาสติกอาจละลายปนเปื้อน

สู่อาหาร	และเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ซึ่งมีข้อควรระวังดังนี้		

	 -	ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่เป็นกรดหรือรสเปรี้ยวจัด	เช่น	น้ำมัน	สายชู	ของหมักดอง	

	 -	 ไมค่วรใชบ้รรจอุาหารทีร่อ้นจดัหรอืมคีวามมนัมากๆ	 เปน็เวลานาน	 เนือ่งจากเมือ่พลาสตกิสมัผสั

ของกลางที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้แล้ว	อาจทำให้สารเคมีปนเปื้อนสู่อาหารได้	

	 -	 ถุงร้อนบางชนิดสามารถทนความร้อนได้ถึง	 ๑๒๐	 องศาเซลเซียส	 แต่

อาหารทอดใหม่ๆ	 อาจมีอุณหภูมิสูงกว่านี้เพื่อความปลอดภัยจึงควรพัก

ที่ตะแกรงให้อาหารคลายร้อนก่อนบรรจุใส่ถุง	

	 -	 อยา่ใหฟ้ลิม์พลาสตกิสมัผสักบัความรอ้นโดยตรง	 ควร

ห่างกันอย่างน้อยประมาณ	๑	นิ้ว	 เพราะหากฟิล์มพลาสติก

ได้รับความร้อนสูงอาจทำให้ละลายได้	

	

	

	

 ภาชนะเมลามีน
	 เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง	 น้ำหนักเบา	 สวยงาม	 ตกไม่แตก	

แต่มีข้อควรระวัง	คือ	

	 -	ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัดเกิน	๑๐๐	องศาเซลเซียส	เช่น	น้ำ

เดือด	หรือของทอดร้อนๆ	

	 -	ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่เป็นกรดหรืออาหารที่มีรสเปรี้ยว	

	 -	หา้มนำเขา้เตาไมโครเวฟในระยะเวลานาน	เนือ่งจากพลาสตกิชนดินีไ้มท่นตอ่ความรอ้นและพลงังาน

ไมโครเวฟ	จะทำให้สารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำที่บรรจุได้	

	

รู้ไว้ใช่ว่า

จ า ก ภ า ช น ะ ยุ ค ใ ห ม่ 
ภัยเงียบภัยเงียบ
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 ภาชนะเซรามิก
	 เปน็อกีหนึง่ภาชนะทีน่ยิมใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในปจัจบุนั	 โดยเฉพาะภาชนะเซรามกิทีม่กีารตกแตง่

ลวดลายสีสันให้ดูสวยงามสะดุดตาน่าใช้	 แต่คุณทราบหรือไม่ว่าขั้นตอนการผลิตภาชนะเซรามิกนั้น

ต้องผ่านขั้นตอนการเคลือบ	 การเขียนลวดลายตกแต่งบนภาชนะ	 ซึ่งบางกรณีใช้สีที่มีส่วนประกอบ

ของโลหะหนัก	 เช่น	 ตะกั่ว	 แคดเมียม	 ผสมอยู่ด้วย	 โดยเฉพาะภาชนะเซรามิกที่มีลวดลายและสี

เข้มฉูดฉาด	เช่น	สีแดง	สีเหลือง	มักจะมีปริมาณของโลหะหนักปะปนอยู่ในปริมาณ

ค่อนข้างสูงกว่าภาชนะที่ตกแต่งด้วยลวดลายที่มีสีสันไม่มากนัก	 การใช้

เซรามิกที่ตกแต่งลวดลายด้วยรูปลอก	ซึ่งเป็นลายที่ถูกพิมพ์หรือเคลือบอยู่

ด้านในภาชนะ	จะยิ่งไม่ปลอดภัยได้เมื่อใช้งานไปนานๆ	

	 การใช้ภาชนะเซรามิกมีข้อควรระวังคือการนำไปใส่อาหารที่มีฤทธิ์

เป็นกรดทำให้มีการปนเปื้อนของโลหะหนักจากสีและวัสดุที่เคลือบหลุดออก

มาปะปนกับอาหารได้	 อันตรายที่ได้รับจากสารตะกั่วอย่างเฉียบพลัน	 จะมี

อาการท้องผูกอุจจาระมีสีดำ	 ความรู้สึกทางเพศลดลง	 กระหายน้ำ	 รู้สึก

อ่อนเพลีย	 เบื่ออาหาร	 ปัสสาวะมากผิดปกติ	 และโดยอาจพิการได้หาก

สะสมนานจะก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง	 มีผลต่อระบบประสาท	 ระบบสืบพันธุ์	

การทำงานของตับและไตได้	

	

 กล่องโฟมใส่อาหาร
	 ผลิตจากสารเคมีพอลิไตลีน	ผ่านการอัดอากาศร้อยละ	๙๐	จึงทำให้โฟม

ไม่ทนต่อความร้อน	รวมทั้งอาหารที่ร้อนจัดหรือการอุ่นในเตาไมโครเวฟ	

	 นอกจากนีส้ารดงักลา่วจะสลายไดง้า่ยขึน้เมือ่ถกูความมนัอกีดว้ย	 การละลายของ

กลอ่งโฟมอาจทำใหม้สีารเคมไีตรนีออกมาปนเปือ้นกบัอาหาร	 ซึง่กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่โรคมะเรง็และ

มีพิษต่อระบบประสาทได้	

	 อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารอย่างรู้เท่าทันยังคงเป็นสิ่งสำคัญ	 เพื่อช่วยให้เรา

ได้บริโภคอาหารอย่างปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ	

	
 

 

ขอขอบคุณ : นิตยสารชีวจิต 

ภัยเงียบภัยเงียบ
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ข้อคิดก่อนปิดเล่ม


	 เป็นเชื้อร้าย	พาให้	รากโคนเน่า	 ต้นเหี่ยวเฉา	ยืนตาย	อยู่ในสวน	
สารเคมี	บอกอย่าใส่	ไม่สมควร	 เกิดขบวน	มลภาวะ	จะไม่ดี	
	 ใช้	พด..๓	กรมพัฒนาฯ	ให้มาแจก	 รีบแบ่งแยก	ผสมใส่	ให้ทั่วสวน	
รดน้ำตาม	ต่อเชื้อไว้	ตามขบวน	 ทำครบถ้วน	ไตรโคเดอร์ม่า	ท่านว่าดี	
	 เอาเชื้อดี	ไปกำจัด	เชื้อโรคร้าย	 เร่งทำไป	ไม่เสียอัฐ	รัฐส่งเสริม	
ถ้าเชื้อหมด	เราขอใหม่	ให้เพิ่มเติม	 ขยายเพิ่ม	ให้ทั่วเขต	ประเทศไทย	



มองอย่างไร	

ผูเ้ขยีน พทุธทาสภกิข ุ
ภาพ พษิณ ุพฒันสทุธชิลกลุ 
 

ï	หนามยอกเอาหนามบ่ง	ï
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หมอดนิอาสา ประจำจงัหวดัสระบรุ ี
นายทองสขุ ออ่นละมยั 


	 			มองอะไร	 	มองให้เห็น	 เป็นครูสอน	
	 มองไม้ขอน	 	หรือมองคน	 ถ้าค้นหา	
	 มีสิ่งสอน	 	เสมอกัน	 มีปัญญา	
	 จะพบว่า	 	ล้วนมีพิษ	 อนิงจังฯ	

	 			จะมองทุกข์		หรือมองสุข	 มองให้ดี	
	 ว่าจะเป็น	 	อย่างที่	 คนเราหวัง	
	 หรือเป็นไป	 	ตามปัจจัย	 ให้ระวัง	
	 อย่าคลุ้มคลั่ง	 	จะมองเห็น	 เป็นธรรมดาฯ	

	 			มองโดยนัย		ให้มันสอน	 จะถอนโศก	
	 มองเยกโยก	 	มันไม่สอน	 นอนเป็นบ้า	
	 มองไม่เห็น	 	จะโทษใคร	 ที่ไหนมา	
	 มองถูกท่า	 	ทุกข์ก็คลาย	 สลายเองฯ	



	


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


คลื่นข่าว
ขอเชิญ

 ยุวหมอดินอาสานักเรียน

นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านที่สนใจ

ส่งข้อคิดคำคมหรือบทกลอนเกี่ยว

กับการพัฒนาที่ดินเช่นการใช้ปุ๋ย

หมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

การไม่เผาตอซังการปลูกหญ้าแฝก

ปัญหาดินและน้ำดินเปรี้ยวดินเค็ม

ดินขาดอินทรียวัตถุฯลฯ

 เพือ่เปน็การปลูกฝงัและตระหนกั

ถึงคุณค่าของการพัฒนาที่ดินให้กับ

ท่านผู้อ่านสามารถส่งมาได้ที่...

 กองบรรณาธิการวารสาร

พัฒนาที่ดินฝ่ายเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน

โทร.๐๒-๕๗๙๘๕๑๕

ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาว

เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐

โทรสาร๐๒-๙๔๑๒๑๓๙
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	เรียน	ท่านสมาชิกและผู้สนใจวารสารพัฒนาที่ดินทุกท่าน	

	

	 	 จงึขอเรยีนใหท้า่นสมาชกิทราบวา่	 ทา่นสมาชกิและผูส้นใจทีต่อ้งการรบัวารสารพฒันาทีด่นิ		

		 ในฉบับปีงบประมาณ	 ๒๕๕๒	 กรุณาส่งใบสมัครสมาชิกวารสารพัฒนาที่ดิน	 พร้อมชื่อ-ที่อยู่		

	 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


