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• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำเนินทอดพระเนตร ขั้นตอนการแยกและคัดเลือก
เชือ้ จุลนิ ทรีย์ และขัน้ ตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
• Big Cleaning Day กรมพัฒนาทีด่ นิ ข้าราชการ

พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนา
ที่ดินทั่วประทศ ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส

• นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นประธานใน

พิธเี ปิดงานประชุมเชิงวิชาการ กรมพัฒนาที่ดินปี ๒๕๕๒

• นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ

เปิดงานโครงการสาธิตทดสอบการผลิตข้าวอินทรีย์

• กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๔๖ ปี พิธีเปิดงาน

“รวมใจภักดิ์ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ เทิดไท้องค์ราชัน”

• พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ อนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด

พลางกูร และพิธสี งฆ์ เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาทีด่ นิ ครบรอบ ๔๖ ปี

• นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ทักษะเจ้าหน้าที่ประชา สัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน”
• นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดป้าย “โครงการ ปลูก
ไม้ยืนต้นทนเค็มเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม”
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ปี ที่ ๔๖ ฉบั บ ที่ ๔๑๓ เดื อ นเมษายน-มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๕๕๒
ภาพข่าวกิจกรรม
เรื่องพิเศษ
โครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา
ทัวร์หมอดิน
หมอดินเศรษฐกิจพอเพียง นิคม ประสมสวย
ประสบการณ์หมอดินอาสา
หมอดินเมืองโอ่ง ชูชัย นาคเขียว 
ผู้นำสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง
กว่าจะได้เป็นหมอดินอาสา
เกษตรกรดีเด่นและแฝกทองคำ หมอดินหญิงเมืองเพชร
บทบาทของหมอดิน
จัดการไร่นาสวนผสมแบบหมอดินวัยเกษียณ 
รัตน์ จาสมุทร ง่าย ทุนต่ำ ประหยัดแรงงาน ลดสารเคมี
วิชาการด้านพัฒนาที่ดิน
ความเป็นไปได้ในการปลูกปาล์มน้ำมัน
การจัดการดินและน้ำ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการจัดการ ดินที่มีปัญหา
เก็บมาฝาก
ถามมาตอบไป
การคืนเงินภาษีของประเทศอิสราเอลให้กับแรงงานไทย
เรื่องเด่น
สืบสานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เก็บมาฝาก
หนีภัย ‘โรคปลาทอง’
สารพันความงาม
ให้กล้วยแก้ยุงกัด
๑๐๘ เคล็ดกินปลาน้ำจืดก็มีโอเมกา ๓
กลอนหมอดิน
ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช
สูตรสำเรจเกษตรกรไทย (๔ดี)
ตื่นเถิดเกษตรกรไทย
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ทรงเป็นดุจดั่งเทพ...เทพธิดา
ทรงช่วยเหลือปวงประชามหาศาล
ทรงพระอัจฉริยะ พระปรีชาชาญ
ขอพระชนม์ยั่งยืนนาน...ทรงพระเจริญ

นื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ตรงกับวันที่
๒๓ พฤษภาคม ซึ่งปีนี้กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๔๖
ปี ได้จดั งานนิทรรศการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์ดนิ รักษ์นำ้ เทิด
ไท้ องค์ราชัน” โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายธีระ วงศ์สมุทร) เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานมีตั้งแต่วันที่
๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๐๖ โดยอยู่ในฐานะองค์กรหลักในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ฟื้นฟูท รั พ ยากรดิ น ให้ มี ความอุดมสมบูรณ์ การให้บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และอาหาร
ปลอดภัย มัน่ คงและยั่งยืน ให้แก่ประเทศตลอดไป
									
						
บก.
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ภาพข่าว

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ขัน้ ตอนการ

แยกและคัดเลือกเชือ้ จุลนิ ทรีย์ และขัน้ ตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒
ณ กรมพัฒนาทีด่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ

วารสารพั ฒ นาที่ ดิ น
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• Big Cleaning Day กรม

พัฒนาทีด่ นิ ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลู ก จ้ า ง ในหน่ ว ยงาน
สังกัดกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ทั่ ว ประทศ
ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส โดยการ
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน
และปรับสภาพแวดล้อมให้มคี วาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบาย
ในการทำงาน และมีภาพลักษณ์ทดี่ ี
ต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เมื่อวันที่
๓ เมษายน ๒๕๕๒ ณ กรม
พัฒนาทีด่ นิ เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
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• นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดี

กรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นประธานในพิธี
เปิดงานประชุมเชิงวิชาการ กรม
พัฒนาที่ดินปี ๒๕๕๒ เพื่อให้
มี การเสนอผลงานวิชาการในสาขา
ต่างๆ ในรูปแบบงานภาคบรรยาย
ภาคนิทรรศการ และจัดให้มีการ
ประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่ อ วั น ที่
๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมไดมอนด์ พ ลาซ่ า
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วารสารพั ฒ นาที่ ดิ น
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• นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีกรม

พัฒนาทีด่ นิ เปิดงานโครงการสาธิตทดสอบการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
สู ต รกรมพั ฒ นาที่ ดิ น เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๕๒ ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์บ้าน
บ่อแก ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
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• กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๔๖ ปี พิธีเปิดงาน

“รวมใจภักดิ์ รักษ์ดนิ รักษ์นำ้ เทิดไท้องค์ราชัน” เนือ่ งใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ ครบรอบ
๔๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

วารสารพั ฒ นาที่ ดิ น
aw �������������� cs2.inx 9


8/5/09 2:49:02 PM

พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่
อนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร
และพิธสี งฆ์ เนือ่ งในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบ
รอบ ๔๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ กรม
พัฒนาทีด่ นิ เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
•

10
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• นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีกรม
พัฒนาทีด่ นิ เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการฝึก
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาทีด่ นิ ” เมือ่ วันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องดุสติ า ชัน้ ๕
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

วารสารพั ฒ นาที่ ดิ น
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• นายแพทย์ เ ปรมศั ก ดิ์ เพี ย ยุ ร ะ ที่ ป รึ ก ษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดป้าย “โครงการปลูกไม้ยนื ต้นทนเค็มเพือ่ ป้องกัน
การแพร่กระจายดินเค็ม” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๒ ณ บ้านขามเรียน ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
12

วารสารพั ฒ นาที่ ดิ น
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โดย สำนักวิทยาศาสตร์เพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ

เรื
่
อ
งพิ
เ
ศษ
ข้อมูล : หนังสือทีร่ ะลึกครบรอบ 46 ปี กรมพัฒนาทีด่ นิ

โครงการพัฒนา
พื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา

บ้านสะพานยาว ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๑. ความเป็นมา
นางจรัสศรี จินดาสงวน ราษฎรอำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจติ ร ได้ทลู เกล้าฯถวายทีด่ นิ จำนวน ๙๑ ไร่ ๒ งาน
๔๔ ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ บ้านสะพานยาว อำเภอ
เนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ให้มูลนิธิ
ชัยพัฒนาเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเกษตร
หรือดำเนินการอืน่ ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธชิ ยั พัฒนา
พระราชดำริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้มพี ระราชานุญาตเมือ่ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐
ให้กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้า
ดำเนินการพัฒนาพื้นที่โครงการที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา
เพือ่ ให้เป็นศูนย์เรียนรูด้ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการ
ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาอุทกภัย ให้แก่เกษตรกร
และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ด่ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ
ครบ ๘๐ พรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
๒. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาด้านการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้ น ที่ ที่ ป ระสบปั ญ หาอุ ท กภั ยให้ แ ก่ เ กษตรกร และ
ประชาชนในพื้นที่
๓. เป้าหมายโครงการ
เป็นศูนย์เรียนรูพ้ ฒ
ั นาด้านการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่
ประสบอุทกภัย จังหวัดพิจิตร
๔.ผลการดำเนินงาน
๑. งานเตรียมพื้นที่โครงการ และก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ภาพขอบเขตโครงการ
มูลนิธิชัยพัฒนา
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กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการสำรวจและออก
แบบโครงสร้าง ซึง่ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
และเตรียมพืน้ ทีส่ ำหรับดําเนินงานพัฒนาต่างๆ แล้วเสร็จ
ดังนี้
- จัดทำคันกันน้ำรอบแปลง ฐานกว้าง ๑๒ เมตร สูง
๒ เมตร ด้านบนของคันกว้าง ๒.๕ เมตร รอบพื้นที่
โครงการยาว ๑,๕๐๐ เมตร และจัดทำขั้นบันไดด้านข้าง
ของคันกั้นน้ำ
- ขุดคูรอบบริเวณพื้นที่ด้านในของคันกั้นน้ำรอบ
พื้นที่ กว้าง ๘ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร ฐานกว้าง ๐.๕
เมตร ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร
- ปรับพื้นที่เพื่อทำทางเข้าโครงการฯ กว้าง ๒๐
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
- ทำถนนในโครงการ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว
๑,๔๕๐ เมตร
๒. งานพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นส่ ว นต่ า งๆ หน่ ว ยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ใน
แต่ละส่วน สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ ๑ พื้นที่ที่ทำการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง พืน้ ที่ ๑๒ ไร่ ดำเนินการถมพืน้ ทีเ่ พือ่ ก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการ สูง ๑.๕ เมตร
ส่วนที่ ๒ พื้นที่พัฒนาเพื่อการปลูกข้าว พื้นที่
ประมาณ ๓๕ ไร่ ทำคันนา จำนวน ๘ แปลง ความยาว
๗๓๐ เมตร กว้าง ๑ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร
ส่วนที่ ๓ พื้นที่พัฒนาเพื่อการปลูกพืชผัก และไม้
ดอกไม้ประดับ พื้นที่ประมาณ ๔ ไร่ ขุดลอกหน้าดินนำ
มาปรับพื้นที่ สำหรับปลูกผักและไม้ดอก เพิ่มระดับความ
สูงจากพื้นดินเดิม ๐.๓๐ เมตร
ส่วนที่ ๔ พื้นที่พัฒนาเพื่อการปลูกไม้ผล พื้นที่
ประมาณ ๔ ไร่ ยกแปลงปลูกไม้ผล แปลงมีความกว้าง 
๖ เมตร และขุดร่องล้อมรอบแปลงกว้าง ๑.๕ เมตร
ความยาว ๑ เมตร
ส่วนที่ ๕ สระน้ำในไร่นา พืน้ ทีป่ ระมาณ ๖.๕ ไร่
ดำเนินการขุดสระน้ำ ความจุ ๒๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ความก้าวหน้าของงานแล้วเสร็จประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์
๓. งานอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ดิน
และน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน ดังนี้
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- จัดเตรียมหญ้าแฝกเพือ่ ปลูก จำนวน ๒๒๐,๐๐๐
กล้า โดยจะทำการปลูกตามแนวขอบ สระน้ำ และแนว
คันกันน้ำรอบพื้นที่โครงการ
- จัดเตรียมปุ๋ยหมัก จำนวน ๒๐๐ ตัน
- ปลูกพืชปุ๋ยสด พื้นที่ ๔๐ ไร่
- จัดหาโดโลไมท์ จำนวน ๔๐ ตัน
๔. งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่โครงการ
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ พื้นที่รอบโครงการ ดังนี้
- ปลูกต้นไม้บริเวณรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ ได้แก่
* ต้นบุนนาค ปลูกบริเวณด้านหน้าทีท่ ำการศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
* ต้นตาล ปลูกบริเวณคันนาของแปลงปลูก ข้าว
* ต้นมะขามเปรีย้ วพันธุก์ ระดานปลูกบริเวณขอบ
คันคูกั้นน้ำรอบ พื้นที่โครงการ
- จัดเตรียมพันธุ์ไม้ต่างๆ และดำเนินการปลูกใน
พื้นที่ ดังนี้ มะขามเปรี้ยวพันธุ์กระดาน หมาก มะม่วง
พันธุด์ ี ขนุน ทับทิมไร้เมล็ด มะละกอ (red lady) มะกอก
น้ำ ชมพู่มะเหมี่ยว ชมพู่ ส้มโอ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรฟอสฟอรัส
ผลิตจากหินฟอสเฟตหมักกับปุย๋ หมัก รำข้าว เพือ่ ช่วยในการ
ดูดซับความชืน้ และปรับลักษณะเนือ้ วัสดุหมักให้เหมาะสม
และใช้สารเร่ง พด.๙ ซึง่ เป็นจุลนิ ทรียท์ ลี่ ะลายหินฟอสเฟต
ให้อยู่ในรูปฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
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ขั้ น ตอนการผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ คุ ณ ภาพสู ง
สูตรฟอส ฟอรัส
๑. ผสมหินฟอสเฟตและรำข้าว ตามส่วน
ผสมให้เข้ากัน
๒. นำสารเร่ง พด.๙ ๑ ซอง เทลงในน้ำ
๒๐ ลิตร คน ๕-๑๐ นาที รดบนกองวัสดุคลุก
เคล้าให้ทั่วกอง
๓. ตั้งกองปุ๋ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง
๓๐-๕๐ เซนติเมตร ใช้วัสดุคลุมกองเพื่อรักษา
ความชืน้ ระหว่างการหมัก ใช้เวลาหมัก ๔-๕ วัน
จึงนำไปใช้
อัตราและวิธีการใช้
ข้าวและพืชไร่ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
สูตรไนโตรเจน ๒๕-๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับ
ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง สูตรฟอสฟอรัสอัตรา ๒๕๕๐ กิโลกรัมต่อไร่
พืชผัก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร
ไนโตรเจนอัตรา ๕๐-๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับ
ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง สูตรฟอสฟอรัส อัตรา ๒๓ กิโลกรัมต่อต้น
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
สูตรไนโตรเจน ๒-๓ กิโลกรัม ต่อต้น ผสมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรฟอสฟอรัส อัตรา
๒-๓ กิโลกรัมต่อต้น
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ทัโดยว ร์มณฑป
ห มอดิ
น
กรุดเจริญ

หมอดิ น เศรษฐกิ จ พอเพียง

นิ ค ม ประสมสวย
ผู้นำเห็ ด ฟางเมื อ งแพร่
เพิ่มรายได้
ในสวนผสม

ห

ากมีใครพูดว่าการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
ที่มีรายได้น้อย มีความเป็น
อยู่ที่ยากลำบาก นิคม ประสมสวย
หมอดิ น อาสา ต.ช่ อ แฮ อ.เมื อ ง
จ.แพร่ คงจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ค้าน
กับคำพูดนั้น เพราะหลังจากได้รับ
การอบรมในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวทำให้ นิคม มีแนว
ทางในการดำเนินชีวิตและการทำ
อาชีพเกษตรกรรมที่เปลี่ยนไปจาก
เดิ ม ด้ ว ยแนวคิ ด ที่ นิ ค ม บอกว่ า
“สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่มีหนี้สิน

ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น”
จากการทำนาข้าวทั้งหมด
๘ ไร่ เปลี่ยนมาเป็นไร่นาสวนผสม
ปลูกผักสวนครัวหลายชนิด ไม้ผล
ชนิดต่างๆ ไผ่หวาน เห็ดฟาง เลี้ยง
สัตว์ ผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ
จากเศษวัสดุที่เหลือใช้ในไร่นาสวน
ผสม ผลิตสบู่เหลวสมุนไพร และ
น้ำยาอเนกประสงค์สำหรับใช้ซักผ้า
ล้างจาน ล้างห้องน้ำ ซึ่งสิ่งต่างๆ
เหล่านี้ทำให้ นิคม มีกินมีใช้ตลอด
เป็ น การลดค่ าใช้ จ่ า ยในแต่ ล ะวั น
และยั ง เหลื อ ขายเป็ น รายได้ เ สริ ม
อีกด้วย 
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ฟางที่ เ หลื อ
นิคม
จากการทำนา ๑
เล่าว่า “ทำนา
ไร่ นำมาอั ด เป็ น ก้ อ น
อย่างเดียวได้
ขนาดความกว้ า ง ๔๐ ซม.
ปี ละ ๓-๔ หมื่น ถ้าใช้
ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๓๕ ซม. ได้
สารเคมีด้วยแทบไม่เหลือกำไร
ประมาณ ๑๐๐ ก้อน โดยแต่ละก้อนจะ
เลย เมื่อได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ทำการอัดเป็นชั้นๆ ๔ ชั้น เมื่ออัดเสร็จ ๑
จึงรู้ว่าเราต้องลดต้นทุนลงให้ได้ ต้องทำให้มี
กิ น มี ใ ช้ เป็ น การลดรายจ่ า ยหลั กในแต่ ล ะวั น ชั้น ก็จะโรยเชื้อเห็ด ๑ครั้ง ทำจนครบทั้งหมด
เหลือจากนั้นก็ขายเป็นรายได้ เมื่อเปลี่ยนมาทำ ๔ ชั้น จากนั้นนำก้อนฟางมาวางเรียงกัน ใช้น้ำ
สวนผสมทุกอย่างมีกินไม่ต้องซื้อ และนำไปขาย
สร้างรายได้ให้อีกวันละพันกว่าบาท” 
ในสวนผสมที่ เ พาะปลู ก พื ช หลายชนิ ด
แห่งนี้ การเพาะเห็ดฟางบนแปลงนา เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่สร้างรายได้ดีพอสมควร นิคม บอกว่าเขา
ได้ศึกษาเรียนรู้ลองผิดลองถูกอยู่นานจนประสบ
ผลสำเร็จและเป็นเกษตรกรรายแรกๆของจังหวัด
แพร่ที่เริ่มทำก็ว่าได้ การเพาะเห็ดฟางบนแปลงนา
มี ข้ อ ดี คื อ ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ทุ นในการสร้ า งโรง
เรือน การเพาะเห็ดฟางเริ่มหลังจากการทำนา ซึ่ง หมั ก ชี ว ภาพที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยสารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พ ด.๒
วั ส ดุ ห ลั ก ก็คือฟางที่เหลือใช้หลังจากการเก็ บ
ประมาณ ๒ ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร
เกี่ยวข้าวแล้วนั่นเอง 
รดให้ชุ่มคลุมด้วยพลาสติก ประมาณ ๑๐
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วัน เชื้อเห็ดฟางราคาถุงละ ๑๒๐ บาท สามารถ
ใช้โรยก้อนฟางได้ ๒๐ ก้อนได้เห็ดฟางประมาณ
๒๐ กก. ขายส่ง กก.ละ ๖๐-๘๐ บาท หลังจาก
หมดเชื้อเห็ดแล้ว นิคม นำก้อนฟางมาทำเป็น
ปุ๋ยหมักใช้ในสวน เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ในไร่
นามาใช้เกิดประโยชน์มากที่สุด

สวนผสมแห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น ศู น ย์
เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต
ทางการเกษตรจำพวกสารเร่ง พด. ต่างๆ ที่ใช้ใน
การผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ของกรม
พั ฒ นาที่ ดิ น จากสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น แพร่ โดยมี
นิคม ประสมสวย หมอดินอาสา เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้งานพัฒนาที่ดินและแจกจ่ายสารเร่ง พด.
ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ

หากใครยั ง สงสั ย อยู่ ว่ า การทำอาชี พ
เกษตรกรรมพอเลีย้ งปากเลีย้ งท้องได้จริงหรือ แวะ
ไปพูดคุยและเยี่ยมชมบ้านราคาล้านกว่าบาท ที่
สร้างขึ้นจากรายได้ในสวนผสมแห่งนี้ของ นิคม
ประสมสวย ได้ที่ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โทร.
๐๘๑ ๐๓๐๐๔๓๘, ๐๕๔ ๕๙๘๑๕๗ หรือรายละเอียด
ของสารเร่ง พด. ติดต่อได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดิน
แพร่ ต.ทุ่ ง ศรี อ.ร้ อ งกวาง จ.แพร่ โทร.๐๕๔
๕๙๗๕๐๙
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ประสบการณ์ ห มอดิ นอาสา

ส

โดย มณฑป กรุดเจริญ

มุนไพรไล่แมลง ภูมปิ ญ
ั ญาไทยจากอดีตทีถ่ กู ลืมเลือนในยุคเกษตรกรรมเคมี ทีต่ อ้ งการ
ผลผลิตรูปลักษณ์สวยงามตามความต้องการของตลาด แต่แอบแฝงด้วยพิษร้ายที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
พิษร้ายจากสารเคมีทำให้ ชูชัย นาคเขียว เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผักและไม้
ผลใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ต้องหันหลังให้กับสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด
หลังจากร่างกายทรุดโทรมลงเรือ่ ยๆ จนตรวจพบว่าป่วยเนือ่ งจากมีสารเคมีตกค้างในเลือด
มีอตั ราเสีย่ งถึงชีวติ จึงตัดสินใจหยุดทำการเกษตรหันหน้าเข้าหาวัดจนได้เรียนรูป้ ระโยชน์
ของสมุนไพรชนิดต่างๆ ชูชยั เล่าว่า “หนีสารเคมีเข้าไปบวชทีว่ ดั โคกบำรุงราษฎร์
รักษาตัวโดยใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ จึงได้เรียนรู้การใช้สมุนไพรรักษา
โรค คิดว่าหากนำมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรต้องไม่เกิดอันตรายต่อ
คน เพราะสมุนไพรไม่สะสมในร่างกาย” 

หมอดิ น เมื อ งโอ่ง

ชูชัย นาคเขียว
ผู้นำสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง

หลังจากสุขภาพร่างกายเริ่มดี
ขึ้น ชูชัย กลับมาทำการเกษตรอีกครั้ง
โดยหาวิ ธี ห ลี ก เลี่ ย งการใช้ ส ารเคมี ใ ห้
มากทีส่ ดุ โดยนำสมุนไพรชนิดต่างๆ ทีไ่ ด้
รับความรู้จากวัดนำมาเพิ่มพูนประสบการณ์
โดยเรียนรู้เพิ่มเติมและทดลองด้วยตนเองจน
ผลิตเป็นสารไล่แมลงได้สำเร็จ ซึ่ง ชูชัย ได้แบ่ง
สมุนไพรสำหรับไล่แมลงออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่ม
แรกสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ ตะไคร้หอม ใบ
เสือหมอบ ใบกระเพราผี ข่าแก่ ลูกมะกรูดแก่ ยาฉุน
ใบน้อยหน่า เปลือกประดู่ บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร
ลูกหัวลำโพง ต้นติดหางหมูหางวัว
กลุ่มที่สองสมุนไพรเบื่อเมา ได้แก่ ต้นสบู่แดง เมล็ด
สะเดา เมล็ดมันแกว เมล็ดมะกล่ำตาหนู หนอนตายหยาก
20
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ต้นใบฟ้าทะลายโจร ต้นหางไหลขาว ต้นหางไหลแดง
หัวกลอย กลุม่ ทีส่ ามสมุนไพรหอมระเหย ได้แก่ ใบยูคา
เมล็ดละหุ่ง ใบต้นเมนทอล การบูร น้ำยางไม้เผาถ่าน
ต้ นใบสะระแหน่ กลุ่ ม ที่ สี่ ส มุ นไพรที่ ยั บ ยั้ ง การลอก
คราบ ได้แก่ ฟักคูณแก่ เมล็ดสะเดาแก่ เปลือกซาก
พริกไทย ดีปลีแก่ หัวแห้วหมู่แก่ และกลุ่มสุดท้าย
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการขับถ่าย ได้แก่ เมล็ดสลอด
เมล็ดสบูด่ ำ เมล็ดสบูแ่ ดง ต้นแหยะ ยาดำ เปลือก
ว่านหางจระเข้
เมื่อแบ่งสมุนไพรออกเป็นกลุ่มต่างๆตาม
คุ ณ สมบั ติ แ ล้ ว ชู ชั ย นำมาผลิ ต เป็ น สารสกั ด
สมุนไพรไล่แมลงซึ่งได้คิดค้นออกมาหลายสูตร
สำหรั บ สู ต รที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม คื อ สารสกั ด
สมุนไพรควบคุมกำจัดหนอนและแมลงที่ผลิต
จากสมุนไพรทั้ง ๕ กลุ่ม โดยใช้กลุ่มละไม่ต่ำ
กว่า ๕ อย่าง อย่างละ ๒ กก. นำมาย่อยให้เล็ก
ที่สุดใส่ลงในเครื่องกลั่นที่ ชูชัย คิดค้นขึ้นมา ใส่น้ำให้
ท่วมสมุนไพรแล้วกลั่นออกมา นำไปใช้ในอัตราส่วน
๑๕-๓๐ ซีซีผสมน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุกๆ ๓๗ วัน
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กันให้ละเอียด หมักไว้ ๑๕ วัน ก่อนนำไปกลั่นใส่
หัวไชเท้า ๒-๓ กก. และกวาวเครือขาว ๓ กก.
เพื่อช่วยขยายขนาดของผลผลิต
สำหรั บ การผลิ ต สารสกั ด สมุ นไพรสู ต ร
ต่างๆ หากสนใจสามารถมาศึกษาดูงานหรือพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ ชูชัย บอกว่า “อยาก
ให้เกษตรกรทำใช้กันเอง ถึงแม้เคยถูกข่มขู่จาก
บริษัทขายสารเคมีถึงที่บ้านก็ไม่กลัว พอมีความรู้
ทางด้ า นนี้ ก็ อ ยากช่ ว ยทั้ ง ผู้ ใ ช้ แ ละผู้ บ ริ โ ภคให้
ปลอดภัย เพราะรู้ถึงอันตรายจากสารพิษที่เคย
ได้รับมาก่อน”
ชู ชั ย นาคเขี ย ว สะสมประสบการณ์
ศึกษาภูมิปัญญานำสมุนไพรไทยกลับมาสู่การทำ
เกษตรกรรมอีกครั้ง...
ติดต่อหมอดินอาสาชูชัย นาคเขียว ได้ที่
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ ต.แพงพวย
ชู ชั ย บอกว่ า “สารสกั ด สมุ น ไพร
สามารถปราบปราม และควบคุ ม ปริ ม าณการ
ระบาดของแมลงศัตรูพืชได้ ใช้สะดวก ประหยัด
เพราะต้ น ทุ น ต่ ำ ปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ใ ช้ แ ละสภาพ
แวดล้อม ไม่มีพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร”
ด้วยความต้องการที่จะลดการใช้สารเคมี
ในการทำเกษตรทำให้ ชูชัย ได้มีโอกาสได้รู้จัก
กั บ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น ราชบุ รี แ ละ
ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนา
ที่ ดิ น เพื่ อ เข้ า รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การใช้ ส าร
อินทรียท์ ดแทนสารเคมีเพิม่ เติม และนำมาถ่ายทอด
ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจ
หลังจากได้รับความรู้จากการเป็นหมอดิน
อาสา จึงได้ผลิตสารฮอร์โมนพืชสกัดจากปลาน้ำ
จืดสมุนไพรไทย โดยใช้ส่วนผสม ปลา ๓๐ กก.
กากน้ำตาล ๑๐ กก. น้ำ ๑๐ ลิตร และ สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.๒ ๑ ซอง นำส่วนผสมมาปั่นรวม
22

อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒ ๓๖๑๐๒๖,
๐๓๒ ๒๔๖๓๗๐, ๐๘๑ ๘๘๐๔๕๒๐ และสถานี
พัฒนาที่ดินราชบุรี ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร.๐๓๒ ๓๗๓๗๑๗
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กว่าจะได้เป็นหมอดิ
น
อาสา
โดย มณฑป กรุดเจริญ

เกษตรกรดีเด่น
และแฝกทองคำ
๒ รางวัลอันทรงเกียรติ ของ

หมอดินหญิงเมืองเพชร

“ไ

ม่ได้คิดประกวดหรือแข่งกับใคร คิดว่าทำ
อย่างไรให้ครอบครัวอยู่ได้”
สุภาวดี ปิยนุสรณ์ บอกถึงจุดหมาย
หลักของการเปลี่ยนจากทำนามาทำสวนผสมซึ่ง
ไม่ ไ ด้ ห วั ง ผลตอบแทนอะไร นอกจากพอเลี้ ย ง
ปากเลี้ยงท้องในครอบครัว แต่วันนี้เธอกลับได้
รับรางวัลอันทรงเกียรติและกลายเป็นผู้นำในการ
ถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกร ต.บางเค็ ม
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
สุภาวดี เริ่มอาชีพเกษตรกรรมด้วยการ
ทำนาปีละครั้งปลูกข้าวพันธุ์เหลือประทิว โดยใช้
ปุ๋ยเคมีและมูลสัตว์ ได้ผลผลิตประมาณ ๕๐-๖๐
ถังต่อไร่ หลังจากทำนาก็รับจ้างทั่วไปจนกระทั่งปี
๒๕๓๐ ระบบชลประทานเข้ามาในหมูบ่ า้ นจึงสามารถ
ทำนาได้ปีละ ๒ ครั้ง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นพอ
อยู่พอกิน แต่ระยะหลังข้าวเริ่มมีโรคและแมลง
ศัตรูพืชรบกวนมากขึ้น อีกทั้งปุ๋ยเคมีราคาเพิ่มสูง

ขึ้นเรื่อยๆ ซ้ำร้ายบางปีพื้นที่นายังถูกน้ำท่วมขัง
สุภาวดี เล่าว่า “เมือ่ ปุย๋ ราคาแพงขึน้ รายจ่ายก็เริม่
เพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ และเริ่มแก่ลงทุกวันคงจะ
ทำนาไม่ไหวคิดว่าน่าจะเปลีย่ นมาทำสวนผสม ปลูก
พืชหลายๆ ชนิด”
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ปี ๒๕๓๘ สุภาวดี ได้เข้าร่วมโครงการ
ปรับโครงสร้างระบบผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้รับ
ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและเงินทุนอีก
ทั้ ง มี โ อกาสได้ ไ ปดู ง านเกี่ ย วกั บ การทำสวนผสม
จากนัน้ จึงมาทำการยกร่องเปลีย่ นจากแปลงนา มา
ทำสวนผสมจำนวน ๒๐ ไร่ เหลือนาข้าวไว้จำนวน
๖ ไร่ 

สุภาวดี เล่าว่า “เมือ่ ยกร่องแล้วก็ทำการ
ปลูกมะพร้าวเป็นพืชหลัก แล้วปลูกพืชชนิดอื่นๆ
แซมก็มีมะขามเทศ ฝรั่ง กล้วย ชมพู่ มะละกอ
ซึ่งการปลูกผสมผสานทำให้มีรายได้จากพืชอายุสั้น
มะพร้าว ๓ ปีถึงจะเริ่มเก็บผลผลิต มะขามเทศ
๑ ปีก็เก็บได้แล้ว และยังมีผักสวนครัวอีกสารพัด
ชนิดเก็บขายได้ทุกวัน ในร่องสวนก็เลี้ยงปลาอีก
หลายชนิดไว้กินและขาย”
สวนผสมแห่ ง นี้ ใ นช่ ว งแรกยั ง คงใช้ ปุ๋ ย
เคมีและไม่ได้มีการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดี
24

เท่าทีค่ วร สุภาวดี ได้รบั คำแนะนำจากเพือ่ นซึง่ เป็น
หมอดินอาสาให้ไปปรึกษาสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เพชรบุรี
และตัดสินใจสมัครเป็นหมอดินอาสาทำให้รู้จักวิธี
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก การใช้ปุ๋ยพืชสด
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพต่างๆ สุภาวดี
บอกว่า “เมื่อเริ่มลงมือปลูกหญ้าแฝกแรกๆ ใคร
ผ่านไปผ่านมาเห็นก็ถามว่าทำอะไรอยู่มาปลูกหญ้า
ทำไมทำนาก็ดอี ยูแ่ ล้ว ก็บอกไปว่าหญ้าแฝกป้องกัน
ดินพังทลาย เป็นปุ๋ยให้ต้นมะพร้าว ถูกกว่าซื้อปุ๋ย
เคมี”
เมื่ อ เวลาผ่ า นไปสิ่ ง ที่ ท ำก็ เ ริ่ ม เห็ น ผล
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หญ้าแฝกช่วยรักษาความชุม่ ชืน้ ให้ดนิ ปุย๋ พืชสดและ
ปุ๋ยหมักช่วยปรับสภาพโครงสร้างดิน และ
เพิ่มอินทรียวัตถุให้ดิน เมื่อดินดีขึ้นพืชใน
สวนผสมแห่งนีก้ เ็ จริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และยังปลอดสารพิษ
อีกด้วย เมื่อประสบความสำเร็จก็เริ่มมีผู้
สนใจเข้ามาสอบถามวิธีการปรับปรุงดิน ซึ่ง
ก็ได้รับคำแนะนำที่ดีกลับไปเสมอจาก
ความสำเร็จทำให้ สุภาวดี ปิยนุสรณ์
ได้ รั บ รางวั ล เกษตรกรดี เ ด่ น ระดั บ
ประเทศสาขาไร่นาสวนผสม ประจำ
ปี ๒๕๔๘
ปี ๒๕๕๐ สุภาวดี ตั้งใจ
ปลู ก แฝกในสวนผสมเพิ่ ม อี ก
๖๐,๐๐๐ ต้น เพื่อเผยแพร่การใช้
ประโยชน์ ข องหญ้ า แฝกและ
ทำความดีถวายในหลวงเนื่อง
ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี จนได้รับรางวัล
จากการประกวดการพั ฒ นา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๑
ประเภทการปลูก:บุคคล ทุ ก วั น นี้ ส วน

ผสม ๒๐ ไร่ นาข้าว ๖ ไร่ สามารถเลี้ยงครอบ
ครัวได้อย่างสุขสบาย และยังได้รับรางวัล
สร้างความภูมิใจให้กับครอบครัว กลาย
เป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ที่ มี ผู้ ม าดู ง านอย่ า งต่ อ
เนื่ อ ง ซึ่ ง ผู้ ที่ ม าเยี่ ย มชมจะได้ รั บ การ
ต้ อ นรั บ ด้ ว ยน้ ำ มะพร้ า ว ผลไม้ และ
อาหารปลอดสารพิษจากสวนแห่งนี้ 
สุภาวดี บอกว่า “หาก
ต้องการดูงานติดต่อได้ตลอด
เมือ่ เราประสบความสำเร็จแล้ว
มีความรูส้ กึ เหมือนเป็นหน้าที่
เรามีหน้าที่แล้วต้องทำ ทำ
ให้ดีที่สุด ทำดีให้ในหลวง”
ติดต่อ สุภาวดี ปิยนุสรณ์
ได้ที่ หมู๒่ บ.บางเค็ม ต.บาง
เค็ม อ.เขาย้ อ ย จ.เพชรบุ รี
โทร.๐๓๒ ๔๔๗ ๗๕๓, ๐๘๑
๑๙๐ ๒๕๓๙ 
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บทบาทของหมอดิ น อาสา

โดย มณฑป กรุดเจริญ

รัตน์ จาสมุทร
จัดการไร่นาสวนผสมแบบหมอดินวัยเกษียณ

...ง่าย ทุนต่ำ 
ประหยัดแรงงาน 
ลดสารเคมี 

คำ

ถามที่ เ กิ ด ขึ้ น ในใจของ
เกษตรกรหลายคนเมื่ อ
อายุ เ พิ่ ม มากขึ้ น คื อ จะ
ทำอาชีพเกษตรกรรมอย่างไร ถ้าเรีย่ ว
แรงเริ่ ม ถดถอยลงเมื่ อ เข้ า สู่ วั ย ชรา
รัตน์ จาสมุทร อาจมีคำตอบทีพ่ อเป็น
แนวทางให้กับเกษตรกรวัยเกษียณได้
ลุงรัตน์ ประกอบอาชีพเกษตร
กรรมโดยเริ่ ม จากทำนาตั้ ง แต่ อ ายุ
๑๗ ปี เพือ่ ช่วยครอบครัวส่งน้องเรียน
จนจบวิทยาลัยพิษณุโลก จากนั้นจึง
ยึดการทำนาเป็นอาชีพเลีย้ งครอบครัว
มาโดยตลอดบนพื้ น ที่ ๑๓ ไร่ ใน
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โดยใช้มูลสัตว์ต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่น
เป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าว จนเริ่มรู้จักสาร
เคมีต่างๆ ที่เข้ า มามี บ ทบาทสำคั ญ

26

สำหรับการทำการเกษตรในช่วงปี ๒๕๓๐
ซึ่งข้าวราคาดีทำให้เกษตรกรต้องการ
ที่จะได้ผลผลิตจำนวนมาก สารเคมี
จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการ
ทำเกษตรกรรม 
ลุงรัตน์ เล่าว่า “สารเคมีเข้า
มาช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอยู่ ๒-๓ ปี
หลังจากนั้นเริ่มลดลงเรื่อยๆ ใช้อยู่
๗-๘ ปี ดินเริ่มเสื่อมโทรมลงเพราะ
ใช้ แ ต่ ส ารเคมี อ ย่ า งเดี ย ว โรคและ
แมลงเพิ่มขึ้น ขอคำแนะนำจากใคร
ก็ยังไม่พ้นให้ทดลองใช้สารเคมี”
ในปี ๒๕๓๘ ลุงรัตน์ ได้รับคำ
แนะนำจากเกษตรอำเภอให้ ป รึ ก ษา
การแก้ปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรมกับ
สถานีพัฒนาที่ดิน ซึ่งขณะนั้นกำลัง
มีการรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเป็น
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หมอดินอาสามาทำการอบรมวิธกี ารปรับปรุงบำรุงดิน
เพื่อเป็นผู้ช่วยให้กับกรมพัฒนาที่ดินในการถ่ายทอด
ความรูใ้ นเรือ่ งการพัฒนาทีด่ นิ อย่างถูกต้องและยัง่ ยืน
หลังจากอบรมเป็นหมอดินอาสาจึงนำความรูม้ าทดลอง
ผลิตปุ๋ยหมักใช้ในการเกษตรโดยลดการใช้สารเคมี
ลง และแบ่งพื้นที่ ๖ ไร่ ทำเป็นสวนผลไม้ ลุงรัตน์
บอกว่า “ทำนาอย่างเดียวขายข้าวราคาไม่ค่อยดีและ
ขายยากจึงแบ่งพื้นที่มาปลูกไม้ผลเพราะขายง่ายกว่า
มีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน”
เริ่ ม แรกปลู ก มะม่ ว งเพี ย งอย่ า งเดี ย วเมื่ อ เจอ
ปัญหาราคาถูก ลุงรัตน์ จึงคิดทำสวนผสม โดยได้
รับคำแนะนำจาก คุณธงชัย บุญเรือง เจ้าหน้าที่
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ให้ปลูกพืช ๕ ระดับ
ในสวนผสม เริ่มจากพืชที่ใช้กินหัวหรือราก พืชผัก
สวนครัว พืชทรงพุ่ม พืชยืนต้น และพืชไม้เลื้อย
สวนผสมแห่ ง นี้ จึ ง ประกอบไปด้ ว ยพื ช หลายอย่ า ง
เช่น มะม่วง ส้มโอ ลำไย เกาลัด มะคาเดเมียม
ผักหวาน กาแฟ พริกไทย ซาโยเต้ ผักสวนครัว
และสมุนไพรอีกหลายชนิด ซึ่งเรื่องการดูแลจัดการ
ไร่นาสวนผสม ลุงรัตน์ บอกว่า “ลดการใช้สาร
เคมีลงเรื่อยๆ จนระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมาไม่ต้อง
ใช้แล้ว ผลผลิตเพิ่มขึ้น อย่างส้มโอพอเลิกใช้สาร
เคมีได้ ๒ ปี ส้มโอออกผลตลอดทั้งปี”
สำหรับสารอินทรีย์ที่ใช้ทดแทนสารเคมีในไร่
นาสวนผสมแห่ ง นี้ ใช้ ปุ๋ ย หมั ก ผลิ ต จากสารเร่ ง
ซุ ป เปอร์ พด.๑ น้ ำ หมั ก ชี ว ภาพผลิ ต จากสารเร่ ง
ซุ ป เปอร์ พด.๒ และสารป้ อ งกั น แมลงศั ต รู พื ช
พด.๗ ซึ่งสารเร่ง พด. ต่างๆ เป็นจุลินทรีย์ที่มี
ความสามารถในการช่วยย่อยสลายเศษวัสดุต่างๆ
ที่นำมาหมัก เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อ
พืชได้เร็วขึ้น
วิธีการจัดการสวนอย่างง่ายๆ ของ ลุงรัตน์
เริ่มจากดายหญ้านำมากองรวมไว้กับเศษใบไม้ กอง
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ละประมาณ ๒๐๐ กก. แล้วใช้น้ำหมักชีวภาพ
๒ ลิตร ผสมน้ำ ๑๐๐ ลิตร รดกองหญ้าหมักทิ้ง
ไว้ ๒๐ วัน จึงรดน้ำหมักชีวภาพอีกครั้งพร้อม
กลับกองหญ้า หมักทิ้งไว้อีก ๒๐ วัน ก็จะย่อย
สลายนำไปใส่โคนต้นไม้ และในแปลงผัก ซึ่ง ลุง
รั ต น์ จะกองหญ้ า หมั กไว้ เ ป็ น จุ ด ๆ ทั่ ว ทั้ ง สวน
เพื่อไม่เปลืองแรงงานและเสียเวลาในการขนย้าย
การบำรุงไม้ผลให้ใบงามและแตกยอดใช้น้ำ
หมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ หากต้องบำรุงผลให้
เปลี่ยนส่วนผสมจากหอยเชอรี่เป็นผลไม้แทน ลุง
รัตน์ บอกว่า “วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักใช้ผลไม้สุกที่
ร่วงหล่นในสวนไม่ต้องซื้อ ส่วนหอยเชอรี่ไม่ต้อง
ไปหาเองให้เหนื่อยให้คนเก็บมาให้แลกกับน้ำหมัก
ที่เราทำเสร็จแล้ว”
สำหรับผักสวนครัว ผสมเศษหญ้าหมักขณะ
เตรี ย มแปลงผั ก หว่ า นปุ๋ ย หมั ก ๕๐๐ กก./ไร่
หากดินเสื่อมโทรมมากใช้อัตรา ๑,๐๐๐ กก./ไร่
หลั ก จากปลู ก ผั ก ๑๕ วั น ฉี ด พ่ น ด้ ว ยน้ ำ หมั ก
ชีวภาพจากหอยเชอรี่ ๑ ลิตร ผสมน้ำ ๒๐๐ ลิตร
ส่วนนาข้าวหลังจากเก็บเกีย่ วปล่อยทิง้ ให้ตอซังแห้ง
แล้วไถกลบ หว่านปุ๋ยหมักแล้วไถพรวนกับดินให้
เข้ากัน หลังจากปลูกข้าว ๑๕ วัน ปล่อยน้ำหมัก
ชีวภาพจากหอยเชอรี่เข้มข้นหยดลงในร่องน้ำเข้า
แปลงนาอั ต ราส่ ว น ๕ ลิ ต รต่ อ แปลงนาขนาด
๑๐ x ๑๐ วา เมื่อข้าวตั้งท้องเปลี่ยนมาใช้น้ำ
หมักชีวภาพจากผลไม้ในอัตราเท่าเดิม
ผลผลิตในสวนผสมแห่งนี้ขายราคาถูกเพราะ
พ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อต้องเก็บเอง สร้างรายได้พอ
อยู่พอกินให้กับเจ้าของ ไม่เหนื่อยจนเกินไปเพราะ
ไม่ได้ทำเพื่อหวังรวย และปลอดภัยจากสารเคมี
ได้สุขภาพดีเป็นของแถม เป็นแนวทางที่ไม่ยาก
เกินไปของ รัตน์ จาสมุทร หมอดินอาสา วัย
๖๗ ปี
28

ติ ด ต่ อ ศึ ก ษาดู ง านหรื อ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กับ รัตน์ จาสมุทร ได้ที่หมู่ที่ ๕
บ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โทร.๐๘๔ ๘๐๓๕๗๕๔ ส่วนรายละเอียดสารเร่ง พด.
สามารถติดต่อได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.๐๕๓ ๗๐๖๑๖๕
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วิชาการด้านพัฒนาที่ดิน

ความเป็ นไปได้ ใ นการ...

ปลู ก ปาล์ ม น้ ำ มั น

ในพื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย วจัดภาคกลาง
(จั ง หวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก)

โดย นงคราญ มณีวรรณ รสมาลิน ณ ระนอง* และณัฐพล สุขกันตะ**

ป

าล์มน้ำมัน เป็นพืชที่ให้พลังงานชนิดหนึ่ง
ทีผ่ ลิตได้จากธรรมชาติทางด้านการเกษตร
เป็นพืชยืนต้นทีม่ อี ายุการเก็บเกีย่ วผลผลิต
ทะลายสดนานมากกว่า ๒๕ ปี อยูใ่ นกลุม่ พืชน้ำมัน
ที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าพืชน้ำมัน
อืน่ ๆ ทุกชนิด จึงเป็นพืชน้ำมันทีม่ คี วามสำคัญทาง
เศรษฐกิจของโลก ปาล์มน้ำมันสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีในพื้นที่เป็นเขตมรสุม เช่น ทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย และให้ผลผลิตคุม้ ค่ากับการลงทุนหาก
มีการดูแลรักษาที่เหมาะสม ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่
ต้องการน้ำมาก ปริมาณน้ำฝนทีเ่ หมาะสมสำหรับปลูก

อยูใ่ นช่วง ๑,๘๐๐–๓,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี และควรมี
ปริมาณน้ำฝนไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตรในแต่ละ
เดือน อุณหภูมทิ เี่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโต ของ
ปาล์มน้ำมันคือ ๒๒-๓๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ำสุดไม่ควรต่ำกว่า ๒๐ องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมสิ งู สุดไม่เกิน ๓๓ องศาเซลเซียส ต้องการ
แสงแดดมากในแต่ละวัน คือ ต้องการแสงไม่ตำ่ กว่า
๒,๐๐๐ ชัว่ โมงต่อปี และไม่ตำ่ กว่า ๕ ชัว่ โมงต่อวัน
เพราะแสงช่วยให้เกิดการสังเคราะห์ แสงได้มาก
และต้องการลมอ่อนๆ เพือ่ ช่วยลดความร้อนในทรง
พุม่ และช่วยในการถ่ายเทละอองเกสร

* นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
** นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
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สภาพพื้ น ที่ แ ละลั ก ษณะดิ น ที่ เ หมาะสม สูงตามที่ต้องการ ปักหลักทำแนวไว้
- ขุ ด ดิ น บนในส่ ว นที่ เ ป็ น ร่ อ งน้ ำ ลึ ก
สำหรับปาล์มน้ำมัน คือ มีความลาดชันไม่เกิน 

๑๒ เปอร์เซ็นต์ ความลึกของชั้นดินมากกว่า ๗๕ ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร นำดินไปกองไว้บน
เซนติเมตร ดินมีโครงสร้างและการยึดตัวดี เนื้อ พื้นที่ส่วนที่จะปลูกปาล์มน้ำมัน ส่วนดินล่างกองไว้
ดินร่วน ถึงเหนียว มีชนั้ ดินอินทรียห์ นาไม่เกิน ๑.๕ ด้านข้างคันดิน
เมตร ไม่มชี นั้ ศิลา มีความเป็นกรดอ่อน-ปานกลาง
- ร่องน้ำทีข่ ดุ ไม่ควรลึกมากกว่า ๑ เมตร
(pH ๕.๐-๖.๐) และมีความสามารถในการซึมน้ำ หรือไม่ลึกถึงชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรท์อยู่
ของดินปานกลาง
เพราะจะทำให้เกิดออกซิเดชั่นของไพไรท์ ดินจะ
สภาพภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศในบริเวณ เป็นกรดเพิ่มขึ้น
- ตากดินทีข่ ดุ ไว้ประมาณ ๒๐ วันให้ดนิ
พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำ
ท่วมขัง เนือ้ ดินเหนียวจัด การระบายน้ำเลว ดินเป็น สุก ง่ายต่อการเตรียมดิน
กรดจัด (pH <๔.๐-๕.๐) ขาดแคลนธาตุอาหารบาง
ชนิด และมีความเป็นพิษของเหล็ก และอะลูมนิ มั
ที่ ล ะลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชที่ ป ลู ก มี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
การปรับรูปแปลงนาดินเปรี้ยวจัด
ต่อปี แต่การกระจายของฝนไม่คอ่ ยสม่ำเสมอ จาก
(ขุดคูและยกระดับคันดินเพื่อปลูกพืช)
สภาพดินและภูมิอากาศดังกล่าว หากต้องการใช้
ปรับพื้นที่ขุดดินเป็นคูน้ำลึก ๑.๐-๑.๒ เมตร
ปากบ่อกว้าง ๒.๐ เมตร
ประโยชน์พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางในการปลูก
ก้นบ่อกว้าง ๑.๕ เมตร
ปาล์มน้ำมันเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงจำเป็น ต้องมีการ
สร้างคันดินได้ขนาดสูง ๐.๓-๐.๕ เมตร
ฐานดินบนกว้าง ๖.๐ เมตร
จัดการดิน จัดการน้ำ และจัดการพืชเป็นพิเศษ มี
ฐานล่างกว้าง ๗.๐ เมตร
การดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างต่อ
เนื่องและสม่ำเสมอ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 

การจัดการดิน
๑. ยกร่องสูง คือ ขุดยกร่องให้คันดิน
ปลูกพืชอยู่สูงจากหน้าดินเดิม ๕๐-๘๐ เซนติเมตร
ขั้นตอนการยกร่องสูง มีดังนี้
- กำหนดแนวขุดยกร่อง วัดขนาดพื้นที่
๒. ทำคันดินล้อมรอบพื้นที่ปลูกป้องกัน
ส่วนที่ปลูกจะปลูกปาล์มน้ำมัน กว้าง ๖ เมตร น้ำท่วม 
และวัดขนาดพื้นที่ส่วนที่เป็นร่องน้ำกว้างประมาณ
๓. ปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดจัดของดิน
๒ เมตร หรือมากกว่านี้ เพื่อให้ได้ดินบนร่องปลูก โดยใส่ปูนโดโลไมท์อัตรา ๓-๕ กิโลกรัมต่อหลุม
30
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คลุกเคล้ากับดินทีข่ ดุ จากหลุม รดน้ำให้ชมุ่ หมักทิง้ ทั่วไป ได้แก่ แอมโมเนียมซัลเฟต (๒๑-๐-๐) และ
ไว้ ๒๐ วัน ขนาดหลุมปลูกปาล์มน้ำมัน ขนาดกว้าง ยูเรีย (๔๖-๐-๐) 
๔๕ เซนติเมตร ยาว ๔๕ เซนติเมตร และ ลึก ๓๕
๒) ฟอสฟอรัส เป็นธาตุทจี่ ำเป็นต่อการ
เซนติเมตร 
เจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน การขาดฟอสฟอรัส
จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันต่ำ
ทางใบสัน้ ลำต้นเล็กและขนาดของทะลายเล็ก การ
แก้ไข ในปาล์มเล็ก ควรใส่ฟอสฟอรัสที่ละละลาย
น้ำได้ดี เช่น ทริบเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต (๐-๔๖-๐)
หรือไดแอมโมเนียมฟอสเฟตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ละลายน้ำ
๔. ใส่ปยุ๋ หมักอัตรา ๒๕ กิโลกรัมต่อหลุม ได้สงู และปาล์มน้ำมันใหญ่ ใช้หนิ ฟอสเฟต (๐-๓-๐)
คลุกเคล้ากับดินที่หมักปูนไว้แล้วกลบดินลงหลุม ซึ่งมีความเหมาะสมในด้านการจัดการดินและด้าน
ประมาณ ๒ ใน ๓ ส่วน เพื่อเตรียมปลูกปาล์ม เศรษฐกิจ
๓) โพแทสเซียม มีส่วนช่วยให้ปาล์มน้ำ
น้ำมัน
๕. ใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้เพียง มันทนทานต่อความแห้งแล้งและโรค การได้รับ
พอกับความต้องการของปาล์มน้ำมัน (ตามคำแนะ โพแทสเซียมในปริมาณทีเ่ หมาะสม ช่วยให้ทะลาย
นำของกรมวิชาการเกษตร) ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ ปาล์มน้ำมันมีขนาดใหญ่และจำนวนเพิม่ ขึน้ ลักษณะ
มีการดูดใช้ปุ๋ยสูง การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับความ การขาดโพแทสเซียมที่พบโดยทั่วไป คือ ลักษณะ
ต้องการของปาล์มน้ำมันและสภาพแวดล้อมจะทำ เป็นจุดสีสม้ ตามใบ บางครัง้ พบจุดสีเหลืองซีดอาการ
ให้ได้ผลผลิตสูง ปาล์มน้ำมันจะให้ผลผลิตทุกๆ ปี ใบเหลืองหรือกลางทรงพุม่ เหลือง อาการตุม่ แผลสี
การเก็บผลผลิตออกจากพื้นที่ทุกปีทำให้ความอุดม ส้ม ถ้าอาการขาดโพแทสเซียมรุนแรงจะพบใบย่อย
สมบูรณ์ของดินถูกพาออกไปพร้อมกับส่วนประกอบ ของทางใบล่างแห้งเพิ่มขึ้นและตายในที่สุด การ
ของปาล์มน้ำมัน ดังนัน้ การใส่ปยุ๋ จึงมีความสำคัญต่อ แก้ไขใส่โพแทสเซียมคลอไรด์(๐-๐-๔๖) อัตรา ๑-๕
กิโลกรัม/ต้น/ปี ขึน้ อยูก่ บั อายุของต้นปาล์มน้ำมัน
ผลผลิตที่จะได้รับเป็นอย่างมาก 
ธาตุอาหารทีจ่ ำเป็นต่อปาล์มน้ำมันและจะ
๔) แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบของ
ขาดธาตุใดธาตุหนึง่ ไม่ได้นนั้ มีทงั้ หมด ๕ ธาตุ ดังนี้
คลอโรฟิลล์ และมีบทบาทในการสังเคราะห์กรดไขมัน
๑) ไนโตรเจน ไนโตรเจนมีผลต่อพื้นที่ใบ อาการขาดแมกนีเซียม มักพบในบริเวณพืน้ ทีป่ ลูก
สีของใบ อัตราการเกิดใบใหม่และการดูดซึมธาตุ ปาล์มน้ำมันในดินทรายและดินกรด หรือดินทรายและ
อาหาร อาการขาดไนโตรเจน มักพบในต้นปาล์ม ดินกรดทีห่ น้าดินถูกชะล้าง อาการขาดแมกนีเซียม
น้ำมันที่ปลูกในดินทรายตื้นๆหรือดินระบายน้ำเลว พบที่ใบย่อยของทางใบล่าง ใบจะมีสีเขียวซีดและ
การแก้ไข ทำได้โดยการระบายน้ำก่อนแล้วจึงใส่ปยุ๋ เปลีย่ นเป็นสีเหลืองส้ม มักเรียกอาการนี้ “ทางใบ
ไนโตรเจนตาม การปลูกพืชคลุมดินในช่วงต้นปาล์ม ส้ม” การแก้ไขการขาดแมกนีเซียมที่รุนแรงให้ใส่
น้ำมันอายุ ๑-๖ ปี จะสามารถเพิ่มไนโตรเจนได้ กีเซอไรท์(MgO๔) ๒-๕ กก./ต้น/ไร่ แบ่งใส่ ๒
ถึง ๔๘ กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ ครั้งต่อปี 
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๕) โบรอน เป็นธาตุที่มีความสำคัญต่อ
การเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันมาก มีหน้าทีใ่ นการ
สังเคราะห์และย่อยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรทใน
พืช จำเป็นสำหรับการงอกของหลอดละอองเกสร
ตัวผู้ในช่วงการผสมเกสร การขาดโบรอนจะทำให้
ใบปาล์มน้ำมันมีรูปร่างผิดปกติ เช่น ใบเปลี่ยน
เป็นรูปของใบเล็ก ใบย่น และใบผิดรูปร่าง การ
แก้ไขโดยทั่วไปจะใส่โบแรกซ์ ๕๐ กรัม/ต้น/ปี ให้
กับปาล์มน้ำมัน ในปี ๑-๖ จะเพิ่มเป็น ๑๐๐ กรัม/
ต้น/ปี 
วิธีการใส่ที่เหมาะสม คือ ใส่ในช่วงที่
ปาล์มน้ำมันต้องการ การใส่ให้อยูใ่ นบริเวณทีร่ ากของ

ปาล์มน้ำมันดูดไปใช้ได้ง่าย ชนิดและปริมาณปุ๋ยที่
เหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันที่ช่วงอายุต่างๆ
ดังตารางที่ ๑ และ ๒ 
วิธีการใส่ปุ๋ย ในปีแรกหลังจากปลูกแบ่ง
ใส่ปยุ๋ ๕ ครัง้ ปีที่ ๒ แบ่งใส่ปยุ๋ ปีละ ๔ ครัง้ ปีที่ ๓
แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ ๓ ครั้ง ช่วงที่เหมาะสมในการใส่
ปุ๋ยคือ ต้นฝน กลางฝน และปลายฝน การแบ่ง
ใส่หลายครั้งดีกว่าการใส่น้อยครั้ง 
การใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องตามฤดูกาลและถูกวิธี
จะช่วยให้ได้ผลผลิตปาล์มสูงขึ้น และยังลดความ
สู ญ เสี ย ของปุ๋ ย ลงได้ อ ย่ า งมาก วิ ธี ก ารใส่ ปุ๋ ย ที่
เหมาะสม ปฏิบัติดังรายละเอียดในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๑ การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ในดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัดอายุ ๑-๓ ปี
อายุ (ปี)

เดือนที่ใส่ปุ๋ย
(หลังปลูก)

๑

รองก้นหลุม
๑
๓
๖
๙
๑๒
รวมปีที่ ๑
๑๕
๑๘
๒๑
๒๔

๒
รวมปีที่ ๒

๒๗
๓๑
๓๖

๓
รวมปีที่ ๓

ชนิดและปริมาณปุ๋ยที่ต้องการ (กิโลกรัมต่อต้นต่อปี)
๒๑-๐-๐
๐.๑๐
๐.๒๐
๐.๒๐
๐.๒๐
๐.๓๐

๑๘-๔๖-๐
๐.๔๕
๐.๔๕
-

๐-๐-๖๐
๐.๒
๐.๔
๐.๔

กีเซอร์ไรท์
๐.๑๕
๐.๑๕
-

กีเซอร์ไรท์
๐.๐๙
-

๑.๐๐
๐.๓๐
๐.๔๐
๐.๖๐
๐.๙๐
๒.๒๐
๐.๙๐
๐.๙๐
๑.๒๐

๐.๙๐
๐.๔๕
๐.๔๕
๐.๔๕
๐.๙๐
๑.๑๐
-

๑.๐
๐.๕
๑.๐
๑.๐
๒.๕
๐.๘
๐.๘
๐.๙

๐.๓๐
๐.๑๕
๐.๑๕
๐.๓๐
๐.๓๕
๐.๓๕

๐.๐๙
๐.๑๓
๐.๑๓
๐.๑๓
-

๒.๒๐

๐.๙๐

๒.๕

๐.๓๐

๐.๑๓

ที่มา: คู่มือปาล์มน้ำมัน กรมวิชาการเกษตร (๒๕๔๘)
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ตารางที่ ๒ ปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มที่โตเต็มที่แล้ว (กิโลกรัมต่อต้น)
หลังจากปลูก
ยูเรีย
หินฟอสเฟต
KCl
อายุ (ปี)
(เดือน)
๔๖-๐-๐
๐-๓-๐
๐-๐-๖๐ กี เซอไรท์ โบแรกซ์
๔๐
๑.๐
๑.๕
๑.๕
๐.๕
๐.๑
๔
๔๖
๑.๐
๑.๕
๐.๕
ปริมาณปุ๋ยรวมปีที่ ๔
๒.๐
๑.๕
๓.๐
๑.๐
๐.๑
๕๒
๒.๐
๑.๕
๒.๐
๐.๕
๐.๐๘
๕
๕๘
๐.๗๕
๒.๐
๐.๕
ปริมาณปุ๋ยรวมปีที่ ๕
๒.๗๕
๑.๕
๔.๐
๑.๐
๐.๐๘
๑.๐
๑.๕
๒.๐
๐.๕
***
ใส่ปีละ
๖-๘
๒ ครั้ง
๑.๕
๒.๐
๐.๕
ตารางที่ ๓ วิธีการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ชนิดปุ๋ย

ปาล์มน้ำมันเล็ก

ปาล์มน้ำมันใหญ่

หมายเหตุ

ไนโตรเจน

หว่านปุ๋ยรอบๆโคนต้น ที่มีการ หว่านปุ๋ยระหว่างแถวปาล์มที่มี ใส่ขณะดินมีความชืน้ ในรูปปุย๋
กำจัดวัชพืชแล้ว
การกำจัดวัชพืชแล้ว
ยูเรีย (๔๖-๐-๐) หรือแอมโม
เนียมซัลเฟต (๒๑-๐-๐)

ฟอสฟอรัส

หว่านปุ๋ยรอบๆโคนต้นที่มีการ
กำจัดวัชพืชแล้ว

หว่านปุ๋ยระหว่างแถวปาล์ม 

ที่มีการกำจัดวัชพืชแล้ว

ดินเป็นกรด pH ๖.๐ใช้ปยุ๋ หิน
ฟอสเฟต(๐-๓-๐) ดิน pH>๖.๐
ใส่ปุ๋ยฟอสเฟตละลายเร็ว 

(๐-๔๖-๐ หรือ ๐-๔๐-๐) 

ใส่ขณะดินมีความชื้น

โพแทสเซียม

หว่านปุ๋ยรอบๆโคนต้น ที่มีการ หว่านปุ๋ยระหว่างแถวปาล์ม 
กำจัดวัชพืชแล้ว
ที่มกี ารกำจัดวัชพืชแล้ว

ใส่ขณะดินแห้งได้ ในรูปปุ๋ย
๐-๐-๖๐ หรือ ๐-๐-๔๘

แมกนีเซียม

หว่านปุ๋ยรอบๆโคนต้น ที่มีการ หว่านปุ๋ยระหว่างแถวปาล์ม 

กำจัดวัชพืชแล้ว
ที่มกี ารกำจัดวัชพืชแล้ว

ใส่ก่อนใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมและ
หลังการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ๖
สัปดาห์ในรูปกีเซอร์ไรด์
(๒๖%MgO)

โบรอน

หว่านปุ๋ยรอบๆโคนต้น ที่มีการกำจัดวัชพืชแล้ว

ในรูปโบแรกซ์ (๑๑.๓%B)

การจัดการน้ำ

เนือ่ งจากปาล์มน้ำมันเป็นพืช
ทีต่ อ้ งการน้ำมากในแต่ละปี ปริมาณ
ฝนต้องมากกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตรต่อ
ปี ดังนัน้ จำเป็นต้องจัดการน้ำให้เพียง
พอต่อความต้องการของปาล์มน้ำมัน
มีการให้น้ำสม่ำเสมอและเพียงพอ
โดยใช้ระบบเรือพ่นน้ำ หรือให้นำ้ ระบบสปริงเกลอร์ และมีนำ้ ขังในร่องสวนตลอดเวลา
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การจัดการพืช 
เลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
เช่น ปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์
สุราษฎร์ธานี ๒ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่
เหมาะสมที่จะนำไปปลูกในภาค
กลาง มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย ประมาณ ๓.๒ ตันต่อไร่ต่อปี ต้นเตี้ยกว่าพันธุ์
มาตรฐาน ทนแล้ง และให้ผลผลิตค่อนข้างสม่ำเสมอ แม้ว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เลือกต้นกล้า
ปาล์มน้ำมันที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุประมาณ ๘-๑๒ เดือน และทำการขนย้ายด้วยความระมัดระวัง
และนำไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้
การปลูกปาล์มน้ำมัน
๑. กำหนดระยะปลูกปาล์ม
น้ำมัน ถ้าคันดินปลูกปาล์มกว้าง ๕๖ เมตร แนะนำให้ปลูกแถวเดียว
ตรงกลางร่อง มีระยะปลูก ๘ x ๘
ตารางเมตร หรือ ๙x๙ ตารางเมตร
และถ้าคันดินปลูกปาล์มกว้าง ๘ เมตร
แนะนำให้ปลูกแถวคู่สลับฟันปลา มี
ระยะปลูก ๘ x ๘ ตารางเมตร ปลูกแถวเดียวตรงกลางร่อง ปลูก ๒ แถวคู่แบบสลับฟันปลา
หรือ ๙ x ๙ ตารางเมตร เช่นเดียวกัน
๒. ใส่ ปุ๋ ย รองก้ น หลุ ม เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม หรื อ ปลู ก พื ช ตระกู ล ถั่ ว เช่ น ถั่ ว พุ่ ม ดำ คลุ ม
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยรองก้นหลุมด้วย บริเวณโคนต้น ช่วยรักษาความชื้นในดิน และ
ร็อกฟอสเฟตใน อัตรา ๒๕๐-๕๐๐ กรัมต่อหลุม
รดน้ำให้ชุ่ม
๓. คลุ ก เคล้ า ดิ น กั บ ปุ๋ ย เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
๗. การตรวจแปลงหลังจากการปลูก หลัง
สัมผัสของรากโดยตรง จากนั้นแกะถุงพลาสติก จากการปลูกปาล์มน้ำมันแล้ว ต้องหมั่นตรวจเพื่อ
ออกอย่างระมัดระวัง
ให้แน่ใจว่าต้นกล้าอยูใ่ นสภาพเดิม ต้นใดทีย่ งั อัดดิน
๔. วางถุงกล้าปาล์มให้ตรงจุดที่ต้องการ ไม่แน่นหรือถูกลมพัดโยก ต้องทำหลักแล้วผูกให้
และพยายามให้ส่วนของต้นอยู่ในระดับเดียวกันที่ แน่นต้นกล้าอยู่ในระดับที่ถูกต้องไม่ลึกหรือไม่ตื้น
อยู่ในถุงพลาสติก
กว่าเดิม ซึ่งอาจเกิดการยุบตัวหรือการพัดพาของ
๕. ใส่ดินลงไปในหลุมโดยใส่ดินชั้นบนลง ดินโดยน้ำฝน
ไปก่อน และอัดดินให้แน่นเพื่อป้องกันการล้มเมื่อ การดูแลรักษา
ลมพัดแรง
๑. กำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้าและ
๖. คลุมดินด้วยฟางข้าวหรือใบหญ้าแฝก แรงคน
34
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๒. ให้น้ำทุกวันในช่วงแรกปลูก โดยให้
น้ำระบบสปริงเกลอร์หรือให้น้ำแบบใช้เรือพ่นหาก
เกษตรกรมีอุปกรณ์การให้น้ำพร้อมแล้ว
๓. การใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันไปคลุม
ดินบริเวณโคนต้นปาล์ม เมือ่ ย่อยสลายจะช่วยเพิม่
อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ ทำให้ดนิ บริเวณโคนต้นมีสมบัติ
ทางกายภาพดีขึ้น ดินร่วนซุยขึ้น เพิ่มอัตราการ
ซาบซึมน้ำผ่านผิวดิน และช่วยรักษาความชื้นและ
อุณหภูมิที่ผิวหน้าดิน และยังปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางเคมีของดินด้วย โดยเพิ่มความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารในดิน 
๔. การป้องกันและกำจัดโรคและแมลง
โดยตรวจสอบความเสียหายที่เกิด ถ้ามีอัตราการ
ทำลายเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน จึงป้องกันกำจัดโดยพ่น
สารเคมี
๕. การตัดช่อดอกในระยะเริ่มการเจริญ
เติบโต ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต อายุ ๑๖๒๔ เดือนหลังปลูกปาล์มน้ำมันเริม่ สร้างช่อดอก ให้
ตัดช่อดอกทิง้ เพราะจะทำให้ตน้ ปาล์มน้ำมันเจริญ
เติบโตเร็วแข็งแรงและมีขนาดใหญ่ เพราะอาหาร
ที่ได้รับจะส่งเสริมสร้างส่วนของลำต้น แทนการ
เลี้ยงช่อดอกและผลผลิต เมื่อถึงระยะให้ผลผลิตที่
ต้องการผลผลิตจะมีขนาดใหญ่สม่ำเสมอ

๖. การตัดแต่งทางใบ ปาล์มน้ำมันสามารถ
สร้างทางใบโดยเฉลี่ยประมาณปีละ ๑๘-๒๕ ทาง
ไม่ควรตัดแต่งใบจนกว่าจะถึงช่วงเก็บเกีย่ ว เพือ่ ช่วย
ในการปรุงอาหารสร้างการเจริญเติบโตและผลผลิต
และจะตัดทางใบทีร่ องรับทะลายปาล์มเพียง ๒ ทาง
เท่านั้น จะทำให้เก็บเกี่ยวได้สะดวก และนำทาง
ใบที่ตัดแล้วมาวางรอบโคนต้น หรือเรียงกระจาย
แบบแถวไม่กดี ขวางทางเดินเก็บเกีย่ วและการขนส่ง
ผลปาล์ม จะช่วยคลุมดิน ลดการระเหยของน้ำ และ
ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้อีก 
๗. การเก็บเกี่ยว ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตตลอดปี มีจำนวน
ทะลายโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๘-๑๕ ทะลาย/ต้น/ปี
น้ำหนักทะลายเฉลี่ย ๑๐-๑๕ กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับอายุของต้นปาล์ม ต้นปาล์มอายุนอ้ ยจะมีทะลาย
มากแต่มีขนาดเล็ก ต้นปาล์มอายุมากจะมีทะลาย
น้อยแต่มีขนาดใหญ่ แต่ละทะลายมีผลปาล์มโดย
เฉลีย่ ประมาณ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ ผล ผลปาล์มทัง้
หมดมีน้ำหนักประมาณ ๖๐% ของน้ำหนักทั้ง
ทะลาย
เมื่ อ ผลปาล์ ม ใกล้ สุ ก แป้ งในเปลื อ กชั้ น
นอกของผลปาล์มจะเปลีย่ นเป็นน้ำมัน เปอร์เซนต์
น้ำมันจะสูงสุดเมือ่ ผลปาล์มสุกเต็มที่ ซึง่ ผลปาล์มจะ
เปลีย่ นจากสี ม่ ว งแก่ เ ป็ น สี ส้ ม แดง คุ ณ ภาพของ
น้ำมันปาล์มขึน้ อยูก่ บั ความบริสทุ ธิ์ ความชืน้ และ
ระดับของกรดไขมันอิสระ ความบริสทุ ธิแ์ ละความ
ชื้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของโรงงานสกัด ดังนั้น
คุณภาพของน้ำมันจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ
การทำงานของทั้งฝ่ายสวนและฝ่ายโรงงาน
จากการศึกษาวิจัยการปลูกปาล์มน้ำมัน
พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี ๒ ในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดภาคกลาง
พื้นที่สวนส้มร้าง จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ดิน
เปรีย้ วจัดยกร่องใหม่ทจี่ งั หวัดนครนายก โดยมีการ
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จัดการดิน น้ำเป็นพิเศษ พบว่าปาล์มน้ำมันมีการ
เจริญเติบโต ทางลำต้นได้ดี และให้ผลผลิตอยู่ใน
เกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่
ดินเปรี้ยวจัดทางภาคใต้ ผลผลิตเฉลี่ยในการเก็บ
ครั้งแรก (ปาล์มอายุ ๓ ปี) ได้ประมาณ ๒.๔-๒.๕
ตันต่อไร่ และในปีที่ ๔ พบว่า ปาล์มน้ำมันมีขนาด
ทะลายใหญ่ขนึ้
น้ำหนักทะลายเฉลีย่
๕-๗
กิโลกรัม ผลผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น
ปัจจุบนั นี้ ได้มโี รงงานรับซือ้ ผลผลิตปาล์ม
น้ำมัน เพื่อสกัดน้ำมันปาล์มใช้ประโยชน์ในการ

อุปโภคบริโภค โดยโรงงานตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดชลบุรี ซึง่
ไม่ ไ กลจากพื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย วจั ด ภาคกลางมากนั ก
(จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก) ดังนั้น
จึงมีความเป็นไปได้ในการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่
ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางและสามารถเก็บผลผลิต
ปาล์มน้ำมัน ขนส่งโรงงานได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
โดยไม่ ท ำให้ คุ ณ ภาพน้ ำ มั น ปาล์ ม สู ญ เสี ย ไปแต่
อย่างใด
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การจั ด การดิ น และน้ ำ
ของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกผั ก ภาคกลาง
ที่มีผลต่อการปนเปื้อนของสารพิ ษ
สุภา รันดาเว

นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการดินพื้นที่ปลูกผักและไม้ผล
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั การผลิตพืชผักของไทยมีการจัดการ
ดินและน้ำเพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตและเป็นการ
ผลิตเพือ่ การค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ มี
มูลค่าการส่งออกในปี ๒๕๔๙ ถึง ๒๐,๑๕๓ ล้านบาท
โดยในฤดูการผลิตปี ๒๕๔๙/๕๐ มีพื้นที่ปลูกผักทั้ง
ประเทศประมาณ ๒.๓๘ ล้านไร่ ผลผลิตรวม
ประมาณ ๓.๕ ล้านตัน พืชผักที่ปลูกมากที่สุดคือ
พริก แหล่งผลิตพืชผักที่สำคัญในภาคกลาง ได้แก่
นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง
สระบุรี และประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นแหล่งปลูกคะน้า
ถั่วฝักยาว มะระ แตงกวา ผักกาดขาว กวางตุ้ง
ผักกาดหอม ข้าวโพดอ่อน กระเจี๊ยบเขียว และ
หน่อไม้ฝรัง่ (สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร,
๒๕๕๑) 
จากความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น
ทำให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีมากขึ้น

มี ก ารตกค้ า งของสารเคมี แ ละเป็ น อั น ตรายต่ อ ผู้
ผลิตและผูบ้ ริโภค เช่น ปุย๋ เคมี และสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต ที่เกษตรกรส่วน
ใหญ่มกั จะปลูกผักตามธรรมชาติ แต่ในการผลิตพืช
ผักเพือ่ บริโภคในประเทศและเพือ่ การส่งออกต้องเน้น
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และมาตรฐาน
สากล (codex) หรือมาตรฐานของประเทศคู่ค้า
เพือ่ ให้ปลอดภัยจากการตกค้างสารพิษ ด้วยวิธกี าร
ผลิตทีเ่ หมาะสม การจัดการดินและน้ำของเกษตรกร
นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพของ
ผลผลิต ดังนัน้ การศึกษาการจัดการดินและน้ำ ของ
เกษตรกรตลอดจนการตกค้างของสารพิษในดิน น้ำ
และพืชผัก จะเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางปรับ
ปรุงระบบการผลิตพืชผักของเกษตรกรให้ปลอดภัย
ต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค และส่งผลให้ระบบการผลิต
มีความยั่งยืน 
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ขั้นตอนและวิธีการ
๑. คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตพืชผัก
ที่สำคัญของจังหวัดในภาคกลาง 
๒. สำรวจข้อมูลการจัดการดินและน้ำของ
เกษตรกรในพื้นที่ปลูกผัก โดยวิธีสัมภาษณ์
๓. เก็บตัวอย่างดินน้ำและพืชผักในพื้นที่
ปลูกผักโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ดินน้ำ
และพืชผักในห้องปฏิบัติการหาการปนเปื้อนของ
โลหะหนักและสารพิษตกค้างจากการใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืชและวัชพืช
๔. วิเคราะห์ผลเป็นร้อยละของการปน
เปื้อนและรายงานผลเป็นสถิติเชิงพรรณนา
ผลการดำเนินการในด้านต่างๆระหว่างปี
๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๑ ได้ผลดังนี้
๑. สภาพการจัดการดินและน้ำของเกษตร
กรผู้ปลูกผัก
จากการสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ในจังหวัดนนทบุรีและนครปฐมเกี่ยวกับการจัดการ
ดินและน้ำของเกษตรกร พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ลุ่มและต้องใช้น้ำชลประทานในการรดผักโดยทด
น้ำ จากคลองเข้ามาตามร่อง จึงต้องยกร่องปลูก
และส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว เกษตรกรส่วน
น้อยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ มีการใช้ปูนโดโลไมท์ในการ
ปรับระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ตามที่ได้
รับจากสถานีพัฒนาที่ดิน ถ้าไม่ได้รับก็ไม่ใช้ทั้งๆที่
สภาพของดินปลูกผักค่อนข้างเป็นกรด สำหรับการ
ชลประทานมีการใช้น้ำจากชลประทานโดยวิธีหล่อ
ร่อง และให้นำ้ โดยวิธฉี ดี พ่นจากเรือทีว่ งิ่ ไปตามร่อง
น้ำ นอกจากนี้ให้น้ำโดยวิธีตักรด
ในด้านของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
จากการสุม่ ตัวอย่างเกษตรกรจำนวน ๒๕ ราย พบว่า
มีการใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลงได้แก่ ไซเปอร์
เมทริน เมโทมิล ไดโครโตฟอส โมโนโครโตฟอส
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โฟฟีโนฟอส แคปแทน แมนโคเซบ กำมะถันผง
และส่วนใหญ่ใช้ในผักกินใบเช่น คะน้า กวางตุ้ง
กระเพรา แมงลัก โหระพา ถั่วฝักยาว ผักชี
คืน่ ฉ่าย ผักบุง้ กุย้ ช่าย พริกเหลือง และตัง้ โอ๋ ช่วง
เวลาทีฉ่ ดี พ่นมีทงั้ ช่วงเช้า และเย็นแต่สว่ นใหญ่ฉีด
พ่นช่วงเย็น ความถี่ของการฉีดพ่นร้อยละ ๕๐
ฉีดพ่น ๗ วันต่อครัง้ ทีเ่ หลือมีการฉีดพ่นด้วย
ความถี่ต่างๆ ดังนี้ ฉีดพ่น ๑๐ วันและ ๑๕ วัน
ต่อครั้ง และฉีดพ่นตลอดการปลูก จนถึงฉีดพ่น
ช่วงระบาดของแมลง ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน และ ๑๐
วันต่อครัง้ สำหรับการฉีดพ่นสารเคมีก่อนเก็บเกีย่ ว
ร้อยละ ๓๓.๓๒ ฉีดพ่นก่อนเก็บเกีย่ ว ๓ วัน ร้อยละ
๒๗.๘ ฉีดพ่น ๗วันก่อนเก็บเกี่ยว นอกนั้นร้อยละ
๒๒.๒ ฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว ๔ วัน ร้อยละ ๑๑.๑๑
ฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว ๒ วัน และร้อยละ ๕.๖ ฉีด
พ่นเพียง ๑ วัน ก่อนการเก็บเกี่ยว
สำหรับการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชพบว่า
เกษตรกรใช้ กรัมมอกโซนอย่างเดียวร้อยละ ๕๒
และฉีดพ่นไกลโฟเซทอย่างเดียวร้อยละ ๘ และใช้ทงั้
สองอย่างร้อยละ ๑๖ เกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมี
กำจัดวัชพืชประมาณร้อยละ ๑๖ สำหรับ การฉีดพ่น
จะฉีดพ่นในแปลงและรอบๆแปลง หลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วโดยฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น ความถี่
ของการฉีดพ่นร้อยละ ๕๗.๑ ฉีดพ่นเดือนละครั้ง
รองลงมาเป็นการฉีดพ่นตามความหนาแน่นของ
วัชพืช ร้อยละ ๑๔.๓ ฉีดพ่น ๑ ครัง้ ต่อการปลูกหรือ
๒ เดือนต่อครัง้ ร้อยละ ๙.๕ ฉีดพ่น ๗ วันต่อครัง้
และร้อยละ ๔.๘ ฉีดพ่น ๑-๒ ครัง้ ต่อปี 
๒. การตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
วัชพืช และโลหะหนัก
๒.๑ การตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรู
พืชและวัชพืชในดิน
จากการสุ่มเก็บตัวอย่างดินจำนวน ๓๘
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ตัวอย่างในแปลงเกษตรกรปลูกผัก ต.ทวีวัฒนา
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และ ต.บางภาษี อ.บางเลน
และ อ.เมือง จ.นครปฐม พบว่าเกษตรกรมีการใช้
สารเคมี ก ำจั ด ศั ต รู พื ช กลุ่ ม organophosphate
Pyrethroid carbarmate และสารเคมีกำจัดวัชพืช
Glyphosate และ Paraquat พบสารตกค้างในดิน
จำนวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ ขอตัวอย่าง
ดินทีเ่ ก็บตรวจ โดยพบในดินทีป่ ลูกบัวบกจำนวน ๑
รายมีการตกค้างของสารเคมีกำจัดโรคพืช metalaxyl ๐.๑๖ mg kg-๑ และ cabendazim ๐.๐๙
mg kg-๑ ส่วนดินทีป่ ลูกผักใบ มีการตกค้างของสาร
กำจัดแมลง methomyl หรือ lannate ในปริมาณ
น้อยกว่า ๐.๐๒ mg kg-๑ นอกนัน้ พบการตกค้าง
ของสารเคมีกำจัดวัชพืช glyphosate จำนวน ๒
รายโดยมีการตกค้าง ๐.๐๙-๐.๑๑ mg kg-๑ 
การตกค้างของสารเคมีที่เกษตรกรใช้ฉีด
พ่นน่าจะตรวจพบจากตัวอย่างดินที่เก็บได้มากกว่า
นี้ซึ่งอาจเป็นเพราะสารบางกลุ่มมีพิษตกค้างสั้น

สลายตัวเร็ว เช่นกลุ่ม pyrethroid ทำให้ตรวจไม่
พบทั้งๆ ที่ เกษตรกรมีการใช้สารเคมี บ่อยครั้ง
อย่างไรก็ตามแนวโน้มการตกค้างของสารพิษในดิน
จะมากขึ้นถ้าเกษตรกรยังมีการใช้สารเคมีต่างๆ
อย่างไม่ถูกต้อง ขาดความรู้และความระมัดระวัง
๒.๒ การตกค้างของโลหะหนักในดิน 
จากการสุ่มเก็บตัวอย่างดินจำนวน ๓๒
ตัวอย่างในชัน้ ความลึก ๐-๑๕ ซม. ในแปลงผักของ
เกษตรกร จ.นนทบุรี และนครปฐม พบสารหนู
(As) ทัง้ ๓๒ ตัวอย่าง โดยมีปริมาณระหว่าง ๖.๖๑๙.๐ mg kg-๑ ซึ่งค่ามาตรฐานความเป็นพิษต่อ
คนถึงขั้นเสียชีวิตอยู่ในช่วง ๑.๕-๕๐๐ mg. ต่อน้ำ
หนักตัว ๑ กก. สารหนูที่พบส่วนหนึ่งอาจมาจาก
ในดินตามธรรมชาติ และอีกส่วนหนึง่ อาจมาจากการ
ใช้ ปุ๋ ย เคมี แ ละสารเคมี ป้ อ งกั น กำจั ด ศั ต รู พื ช ที่
เกษตรกรใช้กนั มาเป็นเวลายาวนาน เช่นการใช้ปยุ๋
ฟอสเฟตก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการปน
เปื้อนในดินได้

วารสารพั ฒ นาที่ ดิ น
aw �������������� cs2.inx 39

39
8/5/09 2:51:33 PM

๒.๓ การตกค้างของสารพิษกำจัดศัตรู
พืชและวัชพืช ในผัก 
มีการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพชื และ
วัชพืชจำนวน ๑๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖
ของตัวอย่างที่เก็บ ทั้งหมด ๒๑ ตัวอย่าง สารเคมี
ที่พบได้แก่ prochoraz ในโหระพา พบปริมาณ
๐.๐๒ mgkg-๑ ซึ่งเป็นสารเคมีกำจัดเชื้อรา กลุ่ม
organophosphate : profenofos ๐.๐๓-๐.๐๕
mgkg-๑ ในกวางตุ้ง และ dicrotophos ๐.๐๕
mgkg-๑ กลุ่ม carbamate : methomyl ๐.๗๖
mgkg-๑ ในกวางตุ้ง กลุ่ม pyrethroid : cyper
metrin ๐.๖๖-๑.๒๗ mgkg-๑ ในบัวบก กลุ่ม
organophosphate : chlopyrifos ๐.๐๓-๐.๑๙
mgkg-๑ ในบัวบก และสารกำจัดวัชพืชกลุม่ amide:
propanil ๐.๐๒ mgkg-๑ ซึ่งมีการฉีดพ่นก่อนเก็บ
ผักมาตรวจวิเคราะห์ สารพิษที่ตรวจพบส่วนใหญ่
จะตรวจพบเมื่อเกษตรกรฉีดพ่นมาแล้วไม่เกิน ๑๕
วัน นอกจากนีย้ งั ขึน้ กับระยะเวลาการสลายตัวของ
40

สารเคมีที่ฉีดพ่นซึ่งมีระยะเวลาการสลายตัวแตก
ต่างกันเช่นกลุ่ม organophosphate มีพิษตกค้าง
เฉลี่ย ๓-๑๕ วัน 
อย่างไรก็ตามปริมาณสารตกค้างทีต่ รวจพบ
ยังมีปริมาณต่ำกว่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดทีม่ ี
ได้ตามหลักมาตรฐานสากล (codex) หรือมาตรฐาน
ของประเทศคูค่ า้ เมือ่ เปรียบเทียบกับค่า Maximum
Residue Limited (MRLS) ทีก่ ำหนดไว้ในผักอืน่ ๆ
เช่น MRLS ของ metalaxylใน บวบเหลีย่ ม มีคา่
๐.๒ mg kg-๑ ผักคะน้า มีคา่ MRLS ใน
methomyl ๒ mg kg-๑ ในพริก MRLS ๐.๗
mg kg-๑ มะเขือเทศ MRLS ๐.๒ mg kg-๑ 
๒.๔ การตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืช
ในน้ำ
การตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดวัชพืชที่
เกษตรกรใช้ได้แก่ glyphosate และ paraquat
ในตัวอย่างที่เก็บ ๗ ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบ
สารตกค้างในตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งอาจเป็นเพราะ
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น้ำที่นำมาใช้เป็นระบบเปิดและไหลติดต่อกันทั้ง
ระบบปริมาณสารกำจัดวัชพืชในน้ำเป็นส่วนทีเ่ หลือ
จากการตกตะกอนในดิน และมีการแพร่กระจาย
เจือจางในน้ำจึงตรวจพบได้ยาก สอดคล้องกับการ
ศึกษาการสูญเสียสารกำจัดวัชพืชในกลุ่ม amides
: alachlor butachlor metachlor และ propanil
ทีม่ ากับน้ำไหลบ่าและตะกอนดินจากโครงการหลวง
อ่างขาง อ. ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่เพาะปลูกบนพื้นที่
ทีม่ คี วามลาดเทต่างๆ พบว่าปริมาณสูงสุดของสาร
กำจัดศัตรูพืชทั้งในน้ำไหลบ่า และ ตะกอนดินจะ
เกิดขึ้นในช่วง ๑-๓ วันแรกหลังจากฉีดพ่นสารนั้น
(สถาพรและคณะ, ๒๕๔๘)
อย่างไรก็ตามการตรวจสอบหาสารเคมีตก
ค้างทั้งในดิน น้ำ และผัก พบว่ามีการตกค้างของ
สารเคมีในผักถึงร้อยละ ๕๐ มากกว่าการตกค้าง ใน
ดินที่มีเพียงร้อยละ ๑๓.๗ และไม่พบการตกค้าง
ในน้ำ ซึ่งในข้อเท็จจริงน่าจะตรวจพบได้มากกว่านี้
สาเหตุหนึ่งคือการเก็บตัวอย่างอาจเก็บในช่วงเวลา
ทีไ่ ม่เหมาะสม โดยสารเคมีมกี ารสลายตัวตาม Half
life ของสารเคมี 

สรุปผลการทดลอง
การจัดการดินและน้ำของเกษตรกรในพื้น
ทีป่ ลูกผักภาคกลางของประเทศไทยพบว่าเกษตรกร
มีการยกร่องปลูกผักและมีการชลประทานแบบเปิด
รวมทัง้ มีการใช้ปยุ๋ เคมีและสารเคมีในการกำจัดศัตรู
พืชและวัชพืชมาก ช่วงเวลาที่ฉีดพ่นมีทั้งช่วงเช้า
และเย็น ความถีข่ องการฉีดพ่นส่วนใหญ่ถงึ ร้อยละ
๕๐ ฉีดพ่น ๗ วันต่อครัง้ และร้อยละ ๒๐ ฉีดพ่น ๗
วันก่อนเก็บเกีย่ วผลผลิต สำหรับการฉีดพ่นสารเคมี
กำจัดวัชพืช เกษตรกรใช้ กรัมมอกโซนร้อยละ ๕๒
ความถี่ของการฉีดพ่นร้อยละ ๕๗.๑ ฉีดพ่นเดือน
ละครัง้ ส่วนการตกค้างของสารพิษพบการตกค้าง
ของสารพิษในดินและพืชผักแต่ไม่พบตกค้างในน้ำ มี
การตกค้างของสารพิษในดินร้อยละ ๑๗.๒ ของ
ตัวอย่างที่เก็บ ได้แก่ สารเคมีกำจัดโรคพืชกลุ่ม
Metalaxyl และ สารเคมีกำจัดแมลง กลุม่ Benzimidazoles กลุม่ Carbamate และสารเคมีกำจัด
วัชพืช Glyphosate นอกจากนี้ยังพบการตกค้าง
ของสารหนูในดิน ๖.๖-๑๙ mgkg-๑ ส่วนการตกค้าง
ของสารพิษในผักพบถึงร้อยละ ๔๗.๖ ของ ตัวอย่าง
ทีเ่ ก็บโดยพบสารกำจัดเชือ้ ราและสารกำจัดศัตรูพชื
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กลุม่ Organophosphate กลุม่ Carbamate และ
กลุ่ม Pyrethroid รวมทั้งพบสารกำจัดวัชพืชใน
กลุม่ Amide อย่างไรก็ตามการตกค้าง ของสารพิษ
ในผักมีคา่ ไม่เกินค่า MRLS เมือ่ เปรียบเทียบกับค่า
MRLS ในผักชนิดอืน่ ๆ ทีม่ กี ารตรวจวิเคราะห์สาร
เคมีตกค้าง

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าพื้นที่ปลูกผัก
มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลจากการ
จัดการดินและน้ำของเกษตรกร ควรมีการปรับปรุง
โดยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชลง
เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ของดินให้ดีขึ้น ซึ่งในทาง
ปฏิบตั เิ กษตรกรไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ เนือ่ งจาก
เกษตรกรมีการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อให้ผักมีคุณภาพ
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด แนวทางทีค่ วรดำเนินการคือ
๑. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมสารอินทรีย์ชีว
ภาพมาใช้ในการกำจัดศัตรูพชื และวัชพืชซึง่ จะช่วย
ลดการใช้สารเคมีลงได้โดย ควรทำการสำรวจภูมิ
ปัญญาทองถิน่ หรือภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านของเกษตรกร
เพือ่ เป็นทางเลือก พร้อมทดสอบ และปรับใช้ และ
เผยแพร่ แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักต่อไป
42

๒. ควรให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชโดยเฉพาะการ
เว้นระยะเวลาฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ความ
เข้มข้นของสารเคมีทฉี่ ดี พ่นให้ปฏิบตั ติ ามคำแนะนำ
อย่างเคร่งครัด
๓. เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรควรได้รบั
การอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัด
ศํตรูพืชและวัชพืชอย่างแท้จริงเพื่อสามารถให้คำ
แนะนำและอบรมเกษตรกรในเรื่องการใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืชและวัชพืชให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้
ผลิตและผู้บริโภค

เอกสารอ้างอิง
สำนั ก ส่ ง เสริ ม และจั ด การสิ น ค้ า เกษตร
๒๕๕๑ สถานการณ์พชื ผัก ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๕ เดือน
มกราคม ๒๕๕๑ ใน http://production.doae.
go.th สถาพร ใจอารีย์ พิทักษ์ อินทพันธ์ และ
อุทิศ เตจ๊ะใจ ๒๕๔๘ การศึกษาประสิทธิภาพของ
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่างๆ เพื่อลดการ
ปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืชในการปลูกผักบนที่
สูง ๕๑ น.
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เทคโนโลยี
ข้อมูล : หนังสือทีร่ ะลึกครบรอบ 46 ปี กรมพัฒนาทีด่ นิ

เทคโนโลยี ก ารจั ด การ

ดิ

ดิ น ที่ มี ปั ญ หา

นที่มีปัญหา หมายถึง ดินที่มีสมบัติไม่
เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการ
เพาะปลูกทางการเกษตร ถ้านำดินเหล่า
นี้มาใช้ประโยชน์จะไม่สามารถให้ผลผลิตหรือให้
ผลผลิ ต ต่ ำ นอกจากนี้ ยั ง รวมไปถึ ง ที่ ดิ น ที่ มี ข้ อ
จำกัดต่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อนำไปใช้แล้วจะ
เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ อย่างรุนแรง ดินมี
ปัญหาของประเทศไทย มีอยู่ ๗ ประเภทหลัก
ได้แก่ ดินเค็ม ดินเปรีย้ วจัด ดินกรด ดินทรายจัด
ดิ น ตื้ น ดิ น อิ น ทรี ย์ และดิ น บนพื้ น ที่ ล าดชั น
เชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขาลาดชันสูง (สำนักสำรวจ
ดินและวางแผนการใช้ทดี่ นิ ๒๕๔๙) กรมพัฒนาทีด่ นิ
ได้ทำการค้นคว้าศึกษาวิจยั หาเทคโนโลยี ที่เหมาะ

สม เพือ่ จัดการดินมีปญ
ั หาต่างๆ ให้เหมาะสมต่อ
การเกษตรกรรมมาโดยลำดับ อาทิเช่น

การจัดการเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาดินเค็ม

ดินเค็ม เป็นดินทีม่ เี กลือปริมาณมากในชัน้
ดินบริเวณรากพืช ทำให้การเจริญเติบโตและการใช้
ผลผลิ ต ของพื ช ลดลง เกิ ด ผลกระทบต่ อ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาดินเค็ม
ในประเทศไทยพบทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลางและพื้นที่ชายทะเล
ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่ง
ชั้นเกลือจากหินชุดมหาสารคามที่อยู่ลึกลงไปใต้ดิน
การสลายตัวผุพงั ของชัน้ หินอมเกลือทีอ่ ยูใ่ ต้ดนิ และ
น้ำใต้ดนิ เค็ม ทำให้เกิดปัญหาพืน้ ทีด่ นิ เค็มประมาณ
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ผิวดินตามธรรมชาติ การผุพงั สลายตัวของหิน
ดิ น ดานหรื อ หิ น ทรายที่ มี เ กลื อ หรื อ การ
ระเหยของน้ำใต้ดินเค็มที่อยู่ตื้นใกล้ผิวดิน
พาเกลือขึ้นมาสะสมที่ผิวดิน 
๒) การแพร่กระจายดินเค็มที่
เกิดขึ้นโดยมนุษย์ ได้แก่การตัดไม้ทำลาย
ป่าบนเนิน พืน้ ทีเ่ นินรับน้ำการทำนาเกลือ
และเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ ปลูกพืช
เศรษฐกิจ เช่น การทำลายป่าแล้ว นำพื้นที่
มาปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ทำให้
เกิดความไม่สมดุลของระบบน้ำใต้ดินใน
พื้นที่นั้นน้ำใต้ดินเค็มที่อยู่ในที่ลุ่มค่อยๆ ยกระดับ
ขึ้นมาใกล้ผิวดินมีคราบเกลือบนผิวดินมากขึ้น
ดังนั้นในการแก้ปัญหาควรจัดการปัญหา
ดินเค็มในเชิงพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นระบบ ทัง้ การแก้ไขพืน้ ที่
๑๑.๕ ล้านไร่ แบ่งเป็นพืน้ ทีด่ นิ เค็มมากทำการเพาะ มีคราบเกลือบนผิวดินให้ลดระดับความเค็มลง ให้
ปลูกไม่ได้มากกว่า ๐.๓ ล้านไร่ พืน้ ทีน่ าทีด่ นิ มีความ ปลูกพืชได้ผลผลิตและจัดการแก้ไขสาเหตุของการ
เค็มปานกลาง ๓.๘ ล้านไร่ และพื้นที่นาที่ดินมี แพร่เกลือในพื้นที่นั้น
ความเค็มน้อย ๗.๓ ล้านไร่ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ แนวทางการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาดินเค็ม
อีก ๑๙.๔ ล้านไร่ ทีบ่ นเนินรับน้ำ ดินชัน้ บนไม่เค็ม
การแก้ไขปัญหาพืน้ ทีด่ นิ เค็มนัน้ สามารถ
แต่ถา้ มีการจัดการทีไ่ ม่เหมาะสมจะทำให้พนื้ ทีล่ มุ่ เกิด ทำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
ดินเค็มเพิ่มขึ้นได้ ส่วนดินเค็มภาคกลางมีแหล่ง ของระดับความเค็มที่เกิดขึ้นในไร่นา และสามารถ
กำเนิดจากตะกอนน้ำเค็มและตะกอนน้ำกร่อนทีถ่ กู ลดระดับความรุนแรงของปัญหาดินเค็มลงได้ โดย
ทับอยู่ใต้ชั้นตะกอนน้ำจืด พื้นที่ประมาณ ๐.๒๒๕ จัดการเชิงพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นระบบ แต่ตอ้ งมีการลงทุน
ล้านไร่ ในขณะที่ดินเค็มชายทะเลเกิดจากอิทธิพล และให้เวลาในการแก้ไขฟื้นฟู ดังนี้
การขึ้นลงของน้ำทะเลมีพื้นที่ประมาณ ๒.๖๖ ล้าน
๑. พื้นที่ดินเค็มน้อย-เค็มปานกลาง
ไร่
ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
สาเหตุของการแพร่กระจายดินเค็มทีส่ ำคัญ น้ำใต้ดินเค็มที่ถูกยกระดับขึ้นมาใกล้ผิวดิน มีคราบ
มี ๒ ประการ คือ 
เกลือบนผิวดินเป็นหย่อมๆ ข้าวให้ผลผลิตต่ำ ใน
๑) การแพร่กระจายดินเค็มที่เกิดขึ้นตาม การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวควรปรับระดับหน้าดิน
ธรรมชาติ ซึง่ ได้แก่การทีเ่ กลือเคลือ่ นย้ายขึน้ มาบน ให้มีความสม่ำเสมอกัน ทำคูระบายน้ำ ปรับคันนา
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ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว ปรับปรุงดินในนา
โดยใช้อนิ ทรียวัตถุ เช่น ปุย๋ คอก แกลบ ปุย๋ พืชสด
ใช้พนั ธุข์ า้ วทนเค็ม เช่น ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ สามารถ
ทำให้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเพิ่ ม ขึ้ นโดยเฉลี่ ย จาก ๑๐-๑๕
ถัง/ไร่ เป็น ๓๐-๕๐ ถัง/ไร่
ในพื้นที่ดินเค็มน้อยและเค็มปานกลางที่
น้ำไม่ทว่ ม หรือหลังเก็บเกีย่ วข้าวแล้วมีนำ้ พอเพียง
สามารถปรับปรุงบำรุงดินปลูกพืชเศรษฐกิจทนเค็ม
ได้ด้วยวิธี
๑) ปรับปรุงดินบำรุงด้วยอินทรียวัตถุ
คือ แกลบ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด
๒) เลือกปลูกพืชทนเค็มที่เหมาะสม
เช่น หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ กุยช่าย แตงแคน
ตาลูป บรอคโคลี่ คะน้า
๓) ให้น้ำระบบน้ำหยด จะช่วยควบ
คุมความชื้นดิน ความเค็มดินและประหยัดน้ำได้ดี
๔) ควรมี ก ารคลุ ม ดิ น หลั ง ปลู ก เพื่ อ
รักษาความชื้นและป้องกันการสะสมของเกลือที่
ผิวดิน
๒. พื้นที่ดินเค็มจัด 
มีคราบเกลือบนผิวดินปริมาณมาก มีน้ำ
ใต้ดนิ เค็มอยูใ่ กล้ผวิ ดิน ปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ได้ พบ
วัชพืชทนเค็ม เช่น หนามพุงดอ หนามพรม
ก) ปลูกต้นไม้ทนเค็มจัดและหญ้าชอบ
เกลือ คือ ต้นกระถินออสเตรเลียและหญ้าดิกซี
ให้เจริญเติบโตขึ้นคลุมหน้าดิน ช่วยควบคุมการ
ระเหยของน้ำทีจ่ ะพาเกลือมาสะสมบนผิวดิน และ
เศษซากพืชยังช่วยเติมอินทรียวัตถุลงไปในดิน กรม
พัฒนาที่ดินได้ดำเนินการเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว
ในพืน้ ที่ อ.ขามทะเลสอ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
และ ต.เมืองเพีย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ข) การทำคันคูเพื่อชะล้างเกลือจาก
ชั้นหน้าดิน และควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม เช่น
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
และ อ.นองบ่อ จ.มหาสารคาม
๓. พื้นที่รับน้ำ 
มีลักษณะเป็นพื้นที่เนินถูกเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากป่าธรรมชาติมาเป็นการปลูกพืช
ไร่ เช่น มันสำปะหลัง ทำให้เสียสมดุลการใช้น้ำ
ในพื้นที่เกิดการยกระดับของน้ำใต้ดินเค็มในที่ลุ่ม
ตามเชิงเนินขึ้นมาใกล้ผิวดินควรปลูกไม้ยนื ต้นโตเร็ว
หรือปลูกแฝกเป็นแถบสลับกับพืชไร่ เช่น ที่ อ.
ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
หากบนพื้นที่เนินรับน้ำมีน้ำใต้ดินไม่เค็ม
การนำน้ำนั้นมาให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกพืช เป็น
วิธีการหนึ่งที่สามารถลดระดับน้ำใต้ดินในที่ลุ่มได้
และยังทำให้เกิดความมัน่ คงทางอาหารและเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น
การแก้ ไ ขปั ญ หาดิ น เค็ ม  
จำเป็ น ต้ อ งรู้ สาเหตุที่ทำให้เกิดดินเค็มใน
พื้นที่นั้น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น
และครบวงจรตามกำลังความ สามารถในการลงทุน
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คือ ป้องกันไม่ให้เพิ่มพื้นที่และความรุนแรงของ
ปัญหา ลดระดับความเค็มของดินลงให้ปลูกพืชได้
การจัดการดิน น้ำและพืชทีเ่ หมาะสม ทำให้สามารถ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชที่ปลูกได้ จะต้อง
ควบคุมชะล้างและระบายเกลือที่มีมากเกินไปออก
จากดินบริเวณรากพืชก่อนใส่สารปรับปรุงดินเลือก
ปลูกพืชที่เหมาะสมไม่ปล่อยให้หน้าดินว่างเปล่า
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตควรป้องกันไม่ให้เกลือขึ้นมา
สะสมที่ผิวดินอีกด้วยการคลุมหน้าดินด้วยเศษซาก
พืช การแก้ไขปัญหาดินเค็มจะประสบผลสำเร็จได้
อย่างสมบูรณ์ เมือ่ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
และเกิดขบวนการยอมรับของเกษตรกรในพื้ น ที่
นอกจากนี้ กรมพัฒนาทีด่ นิ ทัง้ ส่วนกลาง สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด มี
ความพร้อมและยินดีให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
เกษตรกรทีส่ นใจแก้ไขปรับปรุงดินมีปญ
ั หาต่างๆ

การจัดการและการฟื้นฟูพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสาน

ประเทศไทยมีพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดประมาณ
๕.๕ ล้านไร่ กระจายอยู่ในภาคกลาง ภาคตะวัน
ออกและภาคใต้ของประเทศ เป็นพื้นที่ที่เป็นกรด
รุนแรงมาก (พบจาโรไซท์ทคี่ วามลึก ๐-๕๐ เซนติเมตร
จากผิวดิน) ประมาณ ๐.๘๗ ล้านไร่ เป็นกรด
รุนแรงปานกลาง (พบจาโรไซท์ที่ความลึก ๕๐๑๐๐ เซนติ เ มตรจากผิ ว ดิ น ) ประมาณ ๒.๒๑
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ล้านไร่ และเป็นกรดรุนแรงน้อย (พบจาโรไซท์ที่
ความลึก มากกว่า ๑๐๐ เซนติเมตรจากผิวดิน)
ประมาณ ๒.๔๒ ล้านไร่
ปัญหาของดินเปรีย้ วจัด คือเป็นกรดรุนแรง
(pH<๔.๐-๕.๐) ขาดแคลนธาตุ อ าหารหลั ก
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จุลนิ ทรียด์ นิ ไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้ มีเหล็กและอะลูมินั่ม ละลาย
ออกมามากจนเป็ น พิ ษ ต่ อ พื ช ที่ ป ลู ก มี เ นื้ อ ดิ น
เหนี ย วถึ ง เหนียวจัด เมื่อดินแห้งจะแตกระแหง
ทำให้เตรียมดินยาก ดินมีการระบายน้ำเลว พื้นที่
ดิน เปรี้ยวจั ดส่ วนใหญ่ใช้ประโยชน์ ในการทำนา
ปลูกข้าวและได้ผลผลิตข้าวต่ำมากประมาณ ๒๐-๓๐
ถังต่อไร่เท่านัน้ ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ
การปลูกพืชจากการทำนาปลูกข้าวอย่างเดียวเป็น
การทำเกษตรแบบผสมผสานยกร่ อ งปลู กไม้ ผ ล
พืชไร่ พืชผักและขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งทำให้การ
ใช้ ป ระโยชน์ พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี่ต้องมีการจัดการดิน
และน้ำเป็นพิเศษ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการฟื้นฟู
และจัดการแก้ไขดินเปรี้ยวจัดให้เหมาะสมต่อการ
เกษตรกรรม มีหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ ใช้น้ำล้าง
กรดออกจากดิน ใช้วัสดุปูนชนิดต่างๆ ปรับปรุง
แก้ไขความเป็นกรดจัดของดินเพื่อลดธาตุพิษในดิน
และเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
ปุย๋ พืชสดและปุย๋ เคมีอัตราที่เหมาะสม เป็นต้น
การจัดการพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดเพือ่ ปลูกข้าว
พื้นที่ในเขตชลประทานสามารถปล่อยน้ำขังในนา
แล้วระบายออกเพือ่ ล้างกรดออกจากดินได้ โดยทัว่ ไป
แนะนพให้ใส่ปูนปรับปรับดินอัตรา ๐.๕ ๑.๐ และ
๑.๕ ตันต่อไร่ ในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดทีเ่ ป็นกรดรุนแรง
น้อย รุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก ตามลำดับ
หมักไว้ ๗ วัน ปลูกพืชตระกูลถั่ว (โสนอัฟริกัน
ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ปอเทือง) แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืช
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สด หลั ง เตรี ย มดิ น แล้ ว หว่ า นปุ๋ ย หมั ก ที่ ข ยายเชื้ อ พด.๙ อั ต รา ๑๐๐
กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินก่อนปลูก
ข้าว และใช้นำ้ หมักชีวภาพ (เตรียมจากสารเร่ง พด.๒) อัตรา ๑๕ ลิตรต่อ
ไร่แบ่งใส่ ๓ ครั้ง เมื่อข้าวอายุ ๓๐ ๕๐ และ ๖๐ วัน ใส่ปุ๋ยเคมี ๑๖-๒๐-๐
อัตรา ๑๕ กิโลกรัมต่อไร่รองพื้น และแต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย ๑๐ กิโลกรัม
ต่อไร่ ข้าวที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูงขึ้นจากเดิม ๒๐-๓๐
ถังต่อไร่ เป็น ๕๐-๗๐ ถังต่อไร่
การจัดการพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อใช้ปลูกผัก เทคโนโลยีที่เหมาะ
สม คือ การยกร่องต่ำ (สูงจากพื้นเดิมประมาณ ๓๐ เซนติเมตร) หว่าน
ปูนปรับปรุงดิน ๑.๐-๑.๕ ตันต่อไร่ ลดความรุนแรงของกรดในดิน ใส่ปุ๋ย
หมักอัตรา ๒-๔ ตัน/ไร่ ปรับโครงสร้างดินช่วยให้ดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดี
หลังปลูกผักใช้น้ำหมักชีวภาพ (เตรียมจากสารเร่ง พด.๒) อัตรา ๕-๑๐
ลิตรต่อไร่เจือจาง ๑:๕๐๐ ฉีดพ่นทุก ๗ วัน และฉีดพ่นด้วยน้ำหมักป้องกัน
แมลงที่เตรียมจากสารเร่ง พด.๗ ใส่ปุ๋ยเคมีตามความจำเป็น สามารถเพิม่
ผลผลิตผักได้มากขึน้ ช่วยลดต้นนทุนการผลิตและเพิม่ รายได้ให้เกษตรกร
การจั ด การพื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย วจั ด เพื่ อ ใช้ ป ลู ก ไม้ ผ ล ไม้ ยื น ต้ น
เทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ การยกร่องสูง (สูงจากพื้นเดิมประมาณ ๕๐-๘๐
เซนติ เมตร) และทำคั น ดิ น ล้ อ มรอบพื้ น ที่ ป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว ม หว่ า นปู น
โดโลไมท์ปรับปรุงดินในหลุมปลูก ๓-๕ กิโลกรัม หมักไว้ประมาณ ๒๐
วัน ใส่ปุ๋ยหมัก ๒๕ กิโลกรัมต่อหลุม และใส่ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อ พด.๓
ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าหลุมละ ๑๐ กิโลกรัม ก่อนปลูกพืชใส่ปุ๋ยเคมี
ชนิดและอัตราที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก
- การจัดการน้ำในร่องสวน ใส่ปูนปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ในการ เกษตร และเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น เลี้ยงปลาชนิดต่างๆ
ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก เป็นต้น
กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้สง่ เสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เปรีย้ ว
จัดแบบผสมผสาน โดย ให้การสนับสนุนการปรับโครงสร้างพืน้ ทีโ่ ดยยกร่อง
พืน้ ทีบ่ างส่วนเพือ่ ปลูกผักหรือไม้ผล และเลีย้ งสัตว์ น้ำ และพืน้ ทีท่ ำนาปลูก
ข้าวเป็นหลัก โดยสนับสนุนวัสดุปนู ปรับปรุงดินและเมล็ดพันธุพ์ ชื ตระกูลถัว่
บำรุงดิน พร้อมคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชวี ภาพของกรมพัฒนา
ทีด่ นิ ในการเพิม่ ผลผลิตพืช เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พนื้ ทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีผลิตผลและรายได้ตอ่ เนือ่ งสม่ำเสมอ เป็นไปตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
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การจัดการและการฟื้นฟูพื้นที่ดินทรายและดินตื้น เพื่อทำการเกษตรกรรม 

ดินทรายจัด หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน
เกิดเป็นชั่นหนามากกว่า ๕๐ เซนติเมตร เนื้อดินประกอบด้วยเม็ดทรายล้วนๆ มี
ขนาดค่อนข้างหยาบ มีความโปร่งตัวน้ำไหลซึมผ่านลงไปในดินล่างได้สะดวก ไม่
สามารถ อุ้มน้ำหรือเก็บความชื้นไว้ในดินได้ธาตุอาหารพืชถูกชะล้างไปได้ง่ายจึง
ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปลูกพืชไม่คอ่ ยจะได้ผล 
หากไม่มกี ารจัดการดินเป็นพิเศษจะไม่สามารถปลูกพืชในดินทรายได้
การจัดการและฟื้นฟูดินทรายให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ต้องดำเนินการ
หลายๆ วิธีร่วมกันจึงจะได้ผลดี ได้แก่ การเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ได้แก่ ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยคอก เศษพืช หรือไถกลบปุ๋ยพืชสดเพือ่ ให้อนิ ทรียวัตถุเป็นตัวดูดน้ำ หรือดูด
ความ ชืน้ รักษาความชืน้ ของดินไม่ให้มกี ารระเหยมาก โดย การใช้วัสดุคลุมดิน เช่น
ฟางข้าวหรือพลาสติก มีการให้น้ำช่วงฝนทิ้งช่วง โดยการให้น้ำทีละน้อยแต่บ่อย
ครั้ง เช่น การให้น้ำแบบหยด เป็นต้น ปลูกพืชทนแล้งที่มีระบบรากลึกเพื่อให้พืช
สามารถใช้น้ำใต้ดินได้ เช่น ยูคาลิปตัส หรือปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ได้แก่ พืชที่อายุ
สั้น เช่น ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน เป็นต้น
ดินตืน้ /ดินลูกรัง หมายถึง ดินทีม่ ลี กู รัง ศิลาแลงก้อนกรวดหรือเศษหินเป็น
จำนวนมากอยู่ในดินตื้นกว่า ๕๐ เซนติเมตร หรือเป็นชั้นของหินทีก่ ดี ขวางการชอน
ไชของรากพืช ทำให้ปริมาณของ เนือ้ ดินน้อยลง จนขาดแหล่งเก็บความชืน้ และธาตุ
อาหารสำหรับพืชเป็นอุปสรรคไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ
การแก้ไขและฟื้นฟูดินตื้น ดินลูกรังจะแตกต่างกันตามลักษณะของการ
เกิดดิน 
ดินตื้นอันเนื่องมาจากดินดานที่เกิดจากธรรมชาติ หรือชั้นดานจากการไถ
พรวน สามารถใช้การไถลึก หรือเรียกว่า ไถสิ่ว (Ripper) โดยต้องไถในขณะดินมี
ความชื้นพอดี รวมทั้งการให้น้ำพืชสม่ำเสมอ เพื่อให้ดนิ ชัน้ ไถพรวนอ่อนจนรากพืช
สามารถชอนไชผ่านลงไปได้ หรือปลูกหญ้าแฝกเป็นระยะๆ เพราะหญ้าแฝกมีระบบ
รากแข็งแรงและมีระบบรากลึก ต้องเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เศษ
ซากพืช
ดินตืน้ อันเนือ่ งมาจากมีแผ่นหิน หรือชัน้ หินใต้ดนิ ถ้าลึกกว่า ๕๐ เซนติเมตร
ยังสามารถใช้เพาะปลูกพืชอายุสั้นที่มีระบบรากไม่ลึกนักได้ อาทิ พืชผักต่างๆ ได้แต่
ต้องมีการให้น้ำด้วย โดยใช้เทคนิคการปลูกพืชแบบคูยกร่องสวน โดยนำดินที่ขุด
จากร่องน้ำมาถมบนพื้นที่ระหว่างคูน้ำ เมื่อถมดินเสร็จก็เอาหน้าดินมาเกลี่ยไว้ข้าง
บน การออก แบบแปลงเพาะปลูกแบบนี้สามารถเพิ่มความลึกของดินเพื่อการ
เพาะปลูกพืชได้
48
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ถามตอบมา ไป

๑. ถาม ปู น มาร์ ล ขอได้ ที่ ไ หน มี จ ำหน่ า ย
ไหม
ตอบ ปู น มาร์ ล มี จ ำหน่ า ยตามร้ า นขาย
วัสดุการเกษตรทั่วไป
๒.

ถาม วิธีการเก็บตัวอย่างดิน
ตอบ ๑. เตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ จ ำเป็ น ได้ แ ก่
เครื่องมือสำหรับขุดหรือเจาะเก็บดิน เช่น พลั่ว
จอบ และเสียม ส่วนภาชนะที่ใส่ดิน เช่น ถัง
พลาสติก กล่องกระดาษแข็ง กระบุง ผ้ายาง
หรื อ ผ้ า พลาสติ ก และถุ ง พลาสติ ก สำหรั บ ใส่
ตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์ ๒. ขนาดของแปลงที่
จะเก็บตัวอย่างดิน ไม่จำกัดขนาดแน่นอน ขึ้น
อยู่กับความแตกต่างของพื้นที่ (ที่ราบ ที่ลุ่ม ที่
ดอน ที่ลาดชัน เนื้อดิน สีดิน) ชนิดพืชที่ปลูก
และการใช้ ปุ๋ ย หรื อ การใช้ ปู น ที่ ผ่ า นมา แปลง

ปลู ก พื ช ที่ มี ค วามแตกต่ า งดั ง กล่ า วจะต้ อ งแบ่ ง
พื้ น ที่ เ ป็ น แปลงย่ อ ย เก็ บ ตั ว อย่ า งแยกกั น เป็ น
แปลงละตัวอย่าง พื้นที่ราบ เช่น นาข้าวขนาด
ไม่เกิน ๕๐ ไร่ พื้นที่ลาดชันขนาดแปลงละ ๑๐๒๐ ไร่ พืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ ขึ้น
อยู่กับขนาดของพื้นที่ที่ปลูก ๓. สุ่มเก็บตัวอย่าง
ดินกระจายให้ครอบคลุมทั่วแต่ละแปลง แปลง
ละ ๑๕-๒๐ จุด ก่อนขุดดิน จะต้องถางหญ้า
กวาดเศษพืช หรือวัสดุที่อยู่ผิวหน้าดินออกเสีย
ก่ อ น (อย่ า แซะหรื อ ปาดหน้ า ดิ น ออก) แล้ วใช้
จอบ เสียม หรือพลั่ว ขุดหลุมเป็นรูป v ให้ลึก
ในแนวดิ่งประมาณ ๑๕ ซม. หรือในระดับชั้นไถ
พรวน (สำหรั บ พื ช ทุ ก ชนิ ด ยกเว้ น สนามหญ้ า
เก็บจากผิวดินถึงลึก ๕ ซม.) แล้วแซะเอาดิน
ด้านหนึ่งเป็นแผ่นหนาประมาณ ๒-๓ ซม. จาก
ปากหลุมถึงก้นหลุม ดินที่ได้นี้เป็นดินจาก ๑ จุด
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ทำเช่นเดียวกันนี้จนครบ นำดินทุกจุดใส่รวมกันใน
ถังพลาสติก หรือภาชนะที่เตรียมไว้ ๔. ดินที่เก็บ
มารวมกันในถังนีถ้ อื ว่าเป็นตัวอย่างดินทีเ่ ป็นตัวแทน
ของที่ดินแปลงนั้น เนื่องจากดินมีความชื้นจึงต้อง
ทำให้ แ ห้ ง โดยเทดิ นในแต่ ล ะถั ง ลงบนแผ่ น ผ้ า
พลาสติก หรือผ้ายาง แยกกันถังละแผ่น เกลี่ย
ดินผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้ง ดินที่เป็นก้อนให้ใช้ไม้ทุบ

หรือแนะนำอย่างถูกต้อง สมัครเป็นหมอดินอาสา
ได้ ผ่านทางสถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านเมื่อได้รับ
การคัดเลือกก็จะได้รับการติดต่อให้มาอบรมและ
รับความรู้เพื่อเป็นตัวแทนในการนำความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดต่อไป

๔. ถาม ดิ น เปรี้ ย วจั ด หมายถึ ง อะไร มี วิ ธี
การสังเกตพื้นที่และวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด
อย่างไร?
ตอบ ดินที่มีสารประกอบของกรดกำมะถัน
อยู่ บ ริ เ วณมากพอที่ จ ะเกิ ด ผลเสี ย ต่ อ การเจริ ญ
เติ บโตของพื ช ที่ ป ลู ก และทำให้ ผ ลผลิ ต ต่ อไร่ ต่ ำ
วิธีการสังเกตพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ๑. จะพบสาร
ประกอบกำมะถันที่มีสีเหลืองฟางข้าว เรียกว่า
จาโรไซต์ ต กค้ า งอยู่ ใ นดิ น ลั ก ษณะเป็ น จุ ด ปะปน
กับสีแดง หรือน้ำตาล โดยเมื่อขุดดินที่มีมีความ
ให้ละเอียดพอประมาณ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน ลึกประมาณ ๕๐ เซนติเมตรจากพื้นดิน จะพบ
จนทั่ ว ๕. ตั ว อย่ า งดิ น ที่ เ ก็ บในข้ อ ๔. อาจมี
ปริมาณมาก แบ่งส่งไปวิเคราะห์เพียงครึ่งกิโลกรัม
ก็พอ วิธีการแบ่งโดยเกลี่ยตัวอย่างดิน แผ่ให้เป็น
รูปวงกลม แล้วแบ่งผ่ากลางออกเป็น ๔ ส่วน
เท่ากัน เก็บดินมาเพียง ๒ ส่วน หนักประมาณ
ครึ่งกิโลกรัม ใส่ในถุงพลาสติกที่สะอาด พร้อม
ด้วยแบบฟอร์มที่บันทึกรายละเอียดของตัวอย่าง
ดินเรียบร้อยแล้ว ปิดปากถุงให้แน่น ใส่ในกล่อง
กระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่งเพื่อส่งไปวิเคราะห์ 
สารประกอบดังกล่าว ๒. น้ำบริเวณพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ ว
จะใส คล้ายน้ำแกว่งด้วยสารส้ม ชิมดูจะมีรส
๓. ถาม หมอดินอาสา คืออะไร
ตอบ หมอดินอาสา คือเกษตรกรที่มีความ เปรี้ยวหรือฝาด
รักและสนใจในการทำเกษตรและมีความต้องการ
จะรับอาสาเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ใน ๕. ถาม ปั ญ หาว่ า น้ ำ ในบ่ อ ซึ ม ออก ไม่
การนำเอาเทคโนโลยีของกรมพัฒนาทีด่ นิ ไปถ่ายทอด สามารถเก็บน้ำได้เต็ม จึงอยากหาวิธีการป้องกัน
ให้แก่เพื่อนบ้านและผู้สนใจ โดยการนำไปปฏิบัติ การซึมของน้ำในบ่อดิน หมายเหตุการซึมของน้ำ
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เป็นแบบลดระดับตามระดับของน้ำภายนอก แต่
เนื่องจากที่ดินได้ถมสูงกว่าระดับพื้นดินภายนอก
จึ ง ทำให้ น้ ำในบ่ อ ดิ น ที่ ขุ ดไว้ อ ยู่ ต่ ำ กว่ า ที่ ต้ อ งการ
มาก เคยพยายามหาวิธีการแก้ไข เท่าที่ทราบ
ต้องใช้แผ่น HDPE ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกปู แต่
มี ร าคาแพง จึ ง อยากทราบว่ า จะมี วิ ธี ก ารอย่ า ง
อื่นอีกหรือไม่

นอกให้อยู่ในระดับตัวมันเอง ในบ่อและด้านนอก
ให้อยู่ในระดับเดียวกันอยู่แล้ว หรือการใช้แผ่น
พลาสติกปูนั้น เป็นวิธีการที่ไม่แน่นะ เพราะมีค่า
ใช้ จ่ า ยสู ง รวมทั้ ง ต้ อ งดู แ ลต่ อ เนื่ อ งอี ก ไม่ ใ ห้
พลาสติ ก ขาด นอกจากนี้ โ ดยปกติ น้ ำ จะระเหย
ออกจากบ่อโดยเฉลี่ยวันละ ๕-๑๐ เซนติเมตรอยู่
แล้ว

๖. ถาม เมื่อหว่านเชื้อ พด.๓ ขยายลงแปลง
ปลูกแล้ว จุลินทรีย์ของ พด.๓ จะทำการต้าน
เชื้อชนิดอื่นอย่างสมบูรณ์หลังการหว่านแล้วกี่วัน
ตอบ การหว่านเชื้อ พด.๓ ลงในดิน จะ
ต้องมีการปรับปรุงบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ก่อนอย่าง
สม่ำเสมอแล้วจึงหว่านเชื้อ พด.๓ ลงไป ซึ่งจะ
ทำให้เชื้อ พด.๓ มีการใช้อาหารจากปุ๋ยอินทรีย์
และเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วหลังจากการหว่าน
เชื้อ พด.๓ ประมาณ ๓-๔ วัน ซึ่งจะมีผลทำให้
เชื้อสาเหตุโรคพืชในดินไม่สามารถเจริญแข่งขัน
ตอบ บ่ อ เลี้ ย งปลามี ปั ญ หาน้ ำ ในบ่ อ ซึ ม ได้ และจะถู ก ทำลายโดยจุ ลิ น ทรี ย์ พด.๓
ออก ทางแก้ ๑. แบบชาวบ้าน โดยการสาดไล่ ระหว่างที่มีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
ปุ๋ยหมักหรือดินลงในน้ำ เพื่อให้ปุ๋ยหมักและดิน
ไปตกตะกอนปิดช่องว่าง ในอนุภาคดิน ป้องกัน ๗. ถาม ปุ๋ ย หมั ก มี ผ ลต่ อ คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น
น้ ำไหลซึ มออก วิธีการนี้อาจจะต้องใช้ เ วลาพอ อย่างไร ?
สมควร เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ลงทุนต่ำ ทำได้
ตอบ ๑. ผลของปุ๋ ย หมั ก ต่ อ สมบั ติ ท าง
เลย นอกจากนี้บริเวณด้านผนังด้านข้างของบ่อ กายภาพ ๒. ผลของปุ๋ ย หมั ก ต่ อ คุ ณ สมบั ติ ท าง
อาจโรยพวกปูนขาว วัตถุประสงค์เพื่อให้ปูนขาว เคมี ๓. ผลของปุ๋ยหมักต่อสมบัติทางชีวภาพ
ไปปิดรูของอนุภาคดิน ประมาณปูนขาวที่ใช้ให้
คำนึ ง ถึ ง ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งของน้ ำ ที่ จ ะใช้ ๘. ถาม ผมไม่ใช่เกษตรกร แต่อยากได้ พด.
เลี้ยงปลา ๒. อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งยุ่งยากมากขึ้น คือ เอาไปทำปุ๋ยใช้ที่บ้าน พอมีแจกบ้างไหมครับ ?
ถ้าสามารถถ่ายน้ำออกได้ ก็ให้นำเอาดินเหนียว
ตอบ สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ สารเร่ งได้ โ ดย
มาบดอั ด ผนั ง โดยรอบข้ า งของบ่ อ และก้ น บ่ อ ตรงที่กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน จตุจักร
ส่ ว นน้ ำ จะซึ ม ออกทางด้ า นข้ า งเป็ น ส่ ว นใหญ่ กทม. ๑๐๙๐๐ หรือขอรับบริการผ่านโปรแกรมระบบ
และน้ ำ จะปรั บ ระดั บ ตั ว มั น เองในบ่ อ และด้ า น บริ ก ารประชาชน ที่ http://www.ldd.go.th
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คลิกที่เมนู บริการประชาชน Online Service ๑๐. ถาม ทำไมต้องเป็นหญ้าแฝก ถึงป้องกัน
แล้วคลิกที่ โปรแกรมระบบบริการประชาชน โดย ดินถล่ม เป็นต้นไม้อื่นๆ ได้หรือไม่ ?
เลือกขอรับบริการจากสำนักวิจัยและพัฒนาการ
ตอบ พื้ น ที่ ที่ เ สี่ ย งต่ อ ดิ น ถล่ ม จะเป็ น พื้ น ที่
จัดการที่ดิน
ลาดชันที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ซึ่งมักจะเกิดจาก
การตัดไม้ทำลายป่า การป้องกันภัยจากดินถล่ม
๙. ถาม Soil Man ?
มีมากมายหลายวิธี เช่น การใช้คอนกรีตที่เรา
ตอบ โปรแกรมระบบสนับสนุนการจัดการ พบเห็ น ตามริ ม ทางหลวงที่ เ ป็ น พื้ น ที่ สู ง และชั น
ดินปัญหาในประเทศไทย (Soil Man) โปรแกรม ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่การป้องกัน
รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับทรัพยากรดินทีม่ ปี ญ
ั หาต่างๆ ดิ น ถล่ ม ในพื้ น ที่ ที่ เ สี่ ย งต่ อ ดิ น ถล่ มโดยทั่ ว ๆ ไป
ที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ นได้ ศึ ก ษาจั ด ทำเป็ น ฐานข้ อ มู ล
เชิ ง พื้ น ที่ แ ละข้ อ มู ล ประกอบการอธิ บ ายราย
ละเอี ย ด พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การ
จัดการดินปัญหา สร้างเป็นข้อสนเทศในรูปแบบ
ที่สะดวกต่อการใช้งาน โดยสามารถเรียกแสดง
ดิ น ปั ญ หาในประเทศไทย ทั้ ง ที่ มี ปั ญ หาจาก
กระบวนการเกิดดินหรือปัญหาดินแต่กำเนิด และ
ที่เป็นปัญหาตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถ
เลือกวิธีการจัดการดินปัญหาตามประเภทการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ตามผลการวิ จั ย และทดลอง
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลในการสนับสนุนงานด้านการ
ขยายผลเทคโนโลยีการจัดการดิน โดยเฉพาะการ
ใช้ปุ๋ยพืชสดและการป้องกันการชะล้างพังทลาย
ดิน โปรแกรมสามารถแสดงผลในรูปของแผนที่ ซึ่ ง มี ง บประมาณจำกั ด ในลำดั บ แรกจึ ง ต้ อ งใช้
ปัญหาดินได้ตั้งแต่ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด หญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชที่มีระบบรากลึก เจริญเติบ
ประโยชน์ ทำให้ เ กษตรกรสามารถทราบได้ ว่ า โตในแนวดิ่งมากกว่าออกด้านข้าง ทนแล้งได้ดี
พื้ น ที่ ดิ น ของตนเองมี ปั ญ หาอย่ า งไรในการปลู ก มีรากมากและลึก รากจะประสานกันหนาแน่น
พืชแต่ละชนิดและแนวทางแก้ไข และยังใช้ใน เสมือนม่านหรือกำแพงใต้ดิน เมื่อนำมาปลูกชิด
การนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนงานโครงการ กั น เป็ น แนวจึ ง สามารถยึ ด ติ ด ดิ น และชะลอการ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การดิ น เพื่ อ ฟื้ น ฟู ไหลของน้ ำ ป่ าได้ จะสามารถหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
ทรัพยากรดินและเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรที่ เรื่องดินถล่มและประโยชน์ของหญ้าแฝกได้จาก
ยั่งยืน
www.ldd.go.th
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เก็บมาฝาก

การคืนเงินภาษีของประเทศอิสราเอล

ให้กับแรงงานไทย

น

างอรัชพร เทพวัลย์ จัดหางานจังหวัดขอนแก่น แถลงว่ากรมการ
จัดหางานแจ้งให้แรงงานไทยที่มีสิทธิยื่นเรื่องขอคืนเงินภาษีอิสราเอล
สามารถยื่นกับบริษัทเอกชนในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีบริษัท Maitav
ผู้ประสานงานคือ นางสาววิไลลักษณ์ จารย์โพธิ์ เลขที่ ๖๖/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล
บ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๗๐ โทรศัพท์หมายเลข
๐๘๔-๔๐๙๗๖๐๔ และบริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประสานงานคือ
นายสุเทพ ดวงจินดา เลขที่ ๕๑/๒๐๓ หมู่ที่ ๑ ถนนรามอินทรา ๓๔ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๘๒๘๘๘๙๗ เป็นผู้ให้บริการ ทั้งนี้ บริษัท Maitav คิดค่าบริการร้อยละ ๖๐
และบริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด คิดค่าบริการร้อยละ ๔๐ ของเงินภาษี
ที่ได้รับคืนและจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีของปี ๒๕๔๖ ต้องยื่นเรื่องภายในปี ๒๕๕๒ และ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีของปี ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘ ต้องยื่นเรื่องภายในปี
๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตามลำดับ
หากมี ปั ญ หาข้ อ สงสั ยโปรดติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ สำนั ก งานจั ด หางาน
จังหวัดขอนแก่น อาคารศาลากลางจั งหวั ด หลั งใหม่ ชั้ น ๑ ถนนศู น ย์
ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๓๓-๐๗๔๙,
๐-๔๓๓๓-๐๗๓๒ ต่อ ๑๑๗, ๑๑๒
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เรื
่ อ งเด่ น
ข้อมูล : นสพ.บ้านเมือง

สืบสานพระราชพิ
ธ
ี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พ

เสริมสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรไทยทั่วหล้า

ระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า
‘งานแรกนาขวัญ’ ประกอบด้วย
๒ พระราชพิธรี ว่ มกัน คือ พระราชพิธพี ชื
มงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ หรือ พิธีไถหว่าน
สำหรับในปีนี้ ตามปฏิทินหลวง ได้
กำหนดให้ วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นวันประกอบ
พระราชพิธีพืชมงคล ด้วยการเจริญพระพุธ
มนต์ และทำขวั ญ พื ช พั น ธุ์ ธั ญ ญาหารที่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงกราบ
อธิษฐาน

54

ในจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เป็ น วั น ประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ โดยฤกษ์พิธีไถหว่านอยู่ ร ะหว่ า งช่ ว ง
เวลา ๐๘.๐๙-๐๘.๔๙ พระยาแรกนา คือ
นายจรัลธาดา กรรณสูตร ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
พระโคแรกนา ได้ แ ก่ พระโคฟ้ า
และพระโคใส ซึ่งในปี ๒๕๕๒ นี้เมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือกที่นำเข้าในพระราชพิธีมีน้ำหนัก
รวมทั้งสิ้น ๑,๙๒๐ กิโลกรัม ประกอบด้วย
ข้าวนาสวน ๗ พันธุ์ (พันธุ์สุพรรณบุรี ๑,
ปทุมธานี ๘๐ (กข ๓๑), ขาวดอกมะลิ ๑๐๕,
ปทุ ม ธานี ๑, เจ้ า พั ท ลุ ง , ชั ย นาท ๘๐ 
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หกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ ผ้านุ่งนี้จะวางเรียงบนโตกมีผ้า
คลุม เพื่อให้พระยาแรกนาหยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคำ
ทำนายไปตามนั้นคือ ถ้าหยิบได้ ๔ คืบ พยากรณ์ว่าน้ำ
จะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่
ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ ถ้าหยิบได้ ๕ คืบ
พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะ
ได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี 

ถ้าหยิบได้ผ้า ๖ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่ม
จะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ไม่ได้ผล
เต็มที่ ส่วนช่วงที่ ๒ คือ ภายหลังจากการไถหว่านซึ่งจะ
เป็นการไถดะไปโดยรี ๓ รอบ เพื่อพลิกดินให้เป็นก้อน
ไถโดยขวาง ๓ รอบ เพื่อย่อยดินให้ละเอียดพร้อมหว่าน
เมล็ดพันธุพ์ ชื และไถกลบอีก ๓ รอบ เพือ่ กลบเมล็ดพันธุ์
พืชลงในดิน เมือ่ เสร็จสิน้ ขัน้ ตอนการไถแล้วจะเป็นการเสีย่ ง
ทายของกิน ๗ สิ่งตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก
ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า เมื่อพระโค
กินของสิง่ ใดโหรหลวงจะถวายคำพยากรณ์ ดังนี้ ถ้าพระโค
กินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร
จะบริบรู ณ์ดี ถ้าพระโคกินถัว่ หรืองา พยากรณ์วา่ ผลาหาร
ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า
พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์ พอสมควร ธัญญาหาร
ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และถ้า
(กข ๒๙) และพันธุ์ กข ๖ ข้าวไร่ ๒ พันธุ์ (พันธ์ซิว พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น
การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษกิจรุ่งเรือง
แม่จัน และพันธุ์ดอกพะยอม)
การเสี่ยงทายในพระราชพิธีฯ แต่ละปีนั้นมีอยู่ ๒
ช่วงคือ ช่วงแรกพระยาแรกนาจะตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบ
ผ้านุ่งทับผ้านุ่งเดิมนั้นเป็นผ้าลายมีด้วยกัน ๓ ผืน คือ
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เก็
บ
เรื
่
อ
งมาเล่
า
ข้อมูล : นสพ.ข่าวสด

หนีภัย
‘โรคปลาทอง’

อั

ลไซเมอร์ หรือ ‘โรคปลาทอง’ เป็น ‘ภัยเงียบ’ ที่
น่ า กลั ว โรคนี้ อ ย่ า คิ ด ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ สู ง อายุ
เท่านั้น กับคนหนุ่มๆ สาวๆ ก็มีสิทธิ์ป่วยเป็นโรค
ปลาทองได้เช่นกัน ถ้าปัจจัยเสี่ยงครบและอาจจะมาเยี่ยม
เยือนก่อนวัยอันควร
ทำไมเรียกว่าโรคปลาทอง
คอลัมน์ ‘Healthy Quiz’ นิตยสาร “Health &
Cuisine” ฉบับเดือน พ.ค. อธิบายว่าเพราะปลาทองจำ
อะไรไม่ได้ โดยเฉพาะจำไม่ได้ว่ากินอาหารหรือยัง
ใครเลี้ ย งปลาทองจึ ง ควรให้ อ าหารแต่ พ อควร
เพราะถ้าให้กินมากๆ มันอาจจะท้องแตกตายได้ จึงมัก
เปรียบคนป่วยอัลไซเมอร์เหมือนปลาทอง
สาเหตุการเกิดโรคนี้ ทางการแพทย์ยังไม่สามารถ
ระบุได้แน่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไร แต่สามารถป้องกัน
และชะลอหรือลดการเกิดโรคนี้ได้ ดังนี้
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๑.เพิ่มอาหารสมอง ได้แก่ 
-เนื้อปลาที่มีโอเมกา ๓ สูง ได้แก่ ปลาแซลมอน
ปลาทู น้ำมันปลา
-ผัก ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ได้แก่ ฝรั่ง ส้ม
-รับประทานข้าวซ้อมมือ จมูกข้าว ซึ่งวิตามินอีสูง
-กิ น เพิ่ ม ซีลี เ นี ย ม ซึ่ง มี อ ยู่ ใ นถั่ ว เมล็ ด แห้ ง เช่ น 

วอลนัต แม็กคาเดเมีย อัลมอนด์ เป็นต้น
๒.หลี ก เลี่ ย งอาหารที่ มี ไ ขมั นไม่ ดี เช่ น อาหาร
จังก์ฟู้ด ไขมันจากสัตว์ มันหมู หนังเป็ด หนังไก่ เนย
และชีส อาหารที่มีไขมันสูงจะส่งผลร้ายต่อการเชื่อมต่อ
ของระบบประสาทได้
๓.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดอาการ
เครียดและช่วยผ่อนคลายสมอง
๔.พยายามฝึกฝนความจำ ฝึกใช้ความคิดอยู่เสมอ
เช่น ต่อจิ๊กซอว์ เล่นเกมคิดเลขฝึกสมอง แก้ปริศนา
อักษรไขว้ อ่านหนังสือ เล่นหมากรุก
๕.นอนหลั บ พั ก ผ่ อ นให้ เ พี ย งพออย่ า งน้ อ ย ๗
ชั่วโมง มีผลการวิจัยพบว่า ในผู้สูงอายุที่นอนกลางวัน
หรือตอนบ่ายๆ วันละ ๖๐-๙๐ นาที ช่วยชะลอการเกิด
โรคอับไซเมอร์ได้
๖.นั่งสมาธิหรือทำกรรมฐานเป็นประจำสม่ำเสมอ
วั น ละ ๔๐ นาที มี ห ลั ก ฐานทางกายภาพชั ด เจนว่ า
ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้
คงไม่มีใครอยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่าง
โดดเดี่ยว โดยจำไม่ได้แม้กระทั่ง
ตัวเอง
เพราะฉะนั้น อย่า
ประมาทโรคปลาทอง
อย่างเด็ดขาด
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สารพั
น
ความงาม
ข้อมูล : นสพ.คมชัดลึก

ให้กล้วย...
แก้ยุงกัด
• ใครที่ ช อบกิ น กล้ ว ย
ก็น่าจะเคยรู้ถึงสรรพคุณของ
กล้วยกันมาบ้างแล้ว แต่รู้กัน
หรื อ เปล่ า ว่ า กล้ ว ย แสน
อร่ อ ยเหล่ า นั้ น ลดอาการ
ระคายเคืองจากการถูกยุงกัด
ได้ด้วยนะ
แค่ใช้ด้านในของเปลือก
กล้วย มาทาถู...ทาถู...บริเวณ
ที่ถูกยุงกัด สักพักอาการบวม
และระคายเคืองก็จะหายไป
ทันทีเลยล่ะ จะได้ไม่ต้อง
เกาให้เป็นแผลไง น่า
อัศจรรย์มั้ยล่ะ
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ข้อมูล : นสพ.ผูจ้ ดั การรายวัน

เคล็
ด
กินปลาน้ำจืดก็มีโอเมกา

โ

อเมกา ๓ (omega-๓ fatty acids) เป็นกรดไขมันชนิดหนึ่ง
ที่มีประโยชน์หลายอย่างต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลด
ความเสี่ ย งโรคหลอดเลื อ ดหั วใจอุ ด ตั น ป้ อ งกั นโรคความจำ
เสื่อมในผู้สูงอายุ และกระตุ้นการสร้างสารเคมีซิโรโทนินในสมอง
มีฤทธิ์ต้านการซึมเศร้า ทั้งยังเป็นสารอาหารสำคัญในการสร้าง
เซลล์ประสาทในเด็กและทารกในครรภ์มารดาอีกด้วย
เจ้าโอเมกา ๓ นี้จะพบมากในปลาทะเล
เขตน้ ำ เย็ น ชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น ปลาซาร์ ดี น
ปลาแฮริ่ง ปลาแม็คคาเรล ปลาแซลมอน
ปลาทูน่า เป็นต้น ส่วนในปลาทะเลของ
ไทย เช่ น ปลาทู ปลารั ง ปลากะพง
ปลาเก๋า ปลาสำลี ปลาอินทรี ปลาโอฯลฯ
มีกรดไขมันโอเมกา ๓ ในปริมาณที่เหมาะ
สมเช่นกัน
คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าปลาทะเลเหล่านั้นที่มีโอเมกา ๓
แต่ข้อมูลงานวิจัยด้านอาหารของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ระบุว่า คนไทยมีความเข้าใจผิดว่ากรด
ไขมันโอเมกา ๓ มีเฉพาะในปลาทะเล แต่ในความเป็นจริงแล้วปลา
น้ำจืดก็มีโอเมกา ๓ สูงเช่นกัน โดยปลาน้ำจืดบางชนิดมีโอเมกา ๓
สูงกว่าปลาทะเลเสียอีก หากเปรียบเทียบปลาที่มีน้ำหนัก ๑๐๐ กรัม
จะพบว่าปลาสายเนื้อขาวมีโอเมกา ๓ สูงถึง ๒,๕๗๐ มิลลิกรัม
ปลาช่อนมีโอเมกา ๓ ถึง ๘๗๐ มิลลิกรัม ขณะที่ปลาแซลมอนมีโอ
เมกา ๓ ประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๗๐๐ มิลลิกรัม  ปลากะพงขาวมีโอเม
กา ๓ ประมาณ ๓๑๐ มิลลิกรัม ต่อน้ำหนัก ๑๐๐ กรัม
ปลาไทยๆ ไม่ว่าจะน้ำจืดหรือน้ำเค็มก็มีประโยชน์ มากมาย
ในราคาที่ถูกกว่าปลาจากต่างประเทศมากทีเดียว
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สวนเพชรพิมาย ๑๑๑ ม.๑๐
มบ.นิคมพัฒนา ต.รังกาใหญ่
อ.พิ
 
 มาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐ 
๑๖
 
 เม.ย. ๒๕๕๒
เรียน ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบ

จดหมายจากหมอดิน

กระผมเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ๓ หมายเลข ๓๐๙๖๓ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
๓๐๑๑๐ กระผมได้ทำเกษตรผสมผสานหลายอย่าง เช่น ขนุน มะม่วง
น้อยหน่า มันสำปะหลัง และมะนาวไร้เมล็ด   (ตาฮิติ) ได้มีการปรับปรุง
บำรุงดินตามหลักของกรมพัฒนาที่ดิน ทำให้ได้ผลผลิตดีพอสมควร เช่น
มันสำปะหลังได้เฉลี่ยไร่ละ ๒๐ ตัน (ตามรูป) มีการทำมะนาวไร้เมล็ดนอก
ฤดูประมาณ ๒๕๐ ต้น อายุ ๒ ปี ขณะนี้กำลังเก็บผลผลิตขายลูกละ ๕-๗
บาท ผลผลิตเฉลี่ยต้นละ ๕๐-๑๐๐ ลูกx ๒๕๐ ต้นx ๕-๗ บาท (ตามรูป) 
ยน้ำผึ้ง
ียบกับส้มสา
เท
บ
สำหรับมะนาวจะมีปัญหาเรื่องระบบราก เพราะดินทางพิมายเป็นดิน
ย
ี
ร
เป
ด
็
ล
มะนาวไร้เม
ทราย แทบไม่มีอินทรียวัตถุเลย กระผมได้ทำปุ๋ยอินทรีย์ใส่รองก้นหลุม มีการใช้
สาร พ.ด. ๓ ผสมและใช้รดโคนต้นเนื่องจากดินมีเชื้อไฟท๊อปรอร่ามาก ทำให้
ต้นเหลือง แต่พอใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสาร พ.ด. ๓ ประจำ สภาพต้นดีขึ้นมาก
ผลผลิตดีแต่มีปัญหาเรื่องสาร พ.ด. ต่างๆ ขอยากมาก ผมเองได้จัดรายการ
วิทยุชุมชนที่ F.M. ๙๓ ทุกวันอาทิตย์ ให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรแก่
เกษตรกร มีคนสนใจจำนวนมาก มีเกษตรกรมาขอสาร พ.ด. จากผม แต่
ผมไม่มีให้ กระผมจึงอยากขอความกรุณามาทางท่านว่ากระผมขอสาร มัน
ไร่เพชรพิม
ายอายุ ๙
พ.ด.มาช่วยเหลือเกษตรกรและที่สวนผมได้เปิดอบรมเกษตรกรและเปิด
เดือน หนัก
กว่า ๔๐ ก
ก.
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรการมีคนมาถามปัญหาและดูงานเกือบทุกวัน
ผมจึงจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพชรพิมาย ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขายแก่สมาชิก ชนิดผงกระสอบละ 

๘๐ บาท
ชนิดเม็ดกระสอบละ ๒๐๐ บาท และกำลังยื่นขอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร จึงอยากให้ทางกรม
พัฒนาที่ดินมาช่วยแนะนำด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง กระผมได้เขียนบทกวีไว้หลายบท และเขียนคอลัมน์ในหนังสือ
เกษตรหลายเล่ม เช่น ไม่ลองไม่รู้, เกษตรพัฒนา, รักษ์เกษตรฯ โดยใช้ชื่อคอลัมภ์ว่าหมอดินอาสา อ.ทอง ธรรมดา
(ปัจจุบันหยุดเขียน เนื่องจากเวลาจำกัด) มีเกษตรกรโทรมาสอบถามปัญหาตลอด กระผมเองยังมีความรู้จำกัดแต่
พยายามขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม ถ้าทางพัฒนาที่ดินมีความรู้ทางวิชาการส่งมาให้จะเป็นพระคุณยิ่ง กระผมพร้อม
ที่จะเรียนรู้ และช่วยเหลือเกษตรกรในนามขอหมอดินอาสาด้วยความยินดียิ่ง 

กราบขอบพระคุณอย่างสูง 
(นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์)
โทร. ๐๘๑-๙๗๗-๒๙๘๘
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กลอนหมอดิ น

ไนโตรเจน N
สร้างเนื้อเยี่อ
ฟอสฟอรัส P
P.H.๕
โปแตสเซียม K
เปิดปากใบ
ธาตุแคลเซียม Ca
คุมการงอก
แมกนีเซี่ยม Mg
ช่วยเคลื่อนย้าย
กำมะถัน S
เร่งน้ำย่อย
แมงกานีส Mn
สังเคราะห์แสง
เหล็กฟอรัส F
สังเคราะห์แสง
ธาตุทองแดง Cu
ดูดธาตุเหล็ก
สังกะส Zn
สร้างออกซิน
โบรอนน้อย B
K.แคลเซี่ยม
โมลิบดีนั่ม Mo
ตรึงไนโตร
ธาตุคลอรีน Cl
ช่วยสร้างยอด

ที่จำเป็นสำหรับพืช

เป็นตัวเบ่ง
อะมีโน
ถนัดมาก
ถึงหกครึ่ง
เตรียมเปลี่ยนแปลง
ให้คาร์บอน
เยี่ยมโยง
ดอกเกสร
เปี่ยมหน้าที่
K.P.
นั้นช่วยปลด
อะมีโน
พิษจะร้าย
แหล่งหายใจ
จัดไอออน
แหล่งโปรตีน
แบ่งเอนไซด์
อิเลคตรอน
นี้ขาดไป
โปรตีนใบ
ยอดง่อยแยก
ผิวเลี่ยมไว
เป็นจุดฉ่ำ
คลอโรฟิลด์
ดินดี
คลอดรากทำ

เร่งเติบใหญ่
และโปรตีน
เรื่องรากดอก
จึงเคลื่อนกาย
แป้งให้หวาน
ผ่านพอดี
เรื่องโครงสร้าง
ก่อนเบ่งบาน
เรื่องสีเขียว
ที่จำเป็น
ลดพิษได้
โคจรดี
ในดินกรด
ใช้อะมีโน
ใบอ่อนซีด
ดินกรดพอ
หายใจลุ
จรได้เร็ว
เป็นใบแก้ว
ไอ.เอ.เอ.
ลูกแตกง่าย
ไม่เจริญ
น้ำตาลไหม้
โปรตีนดี
มีพอแน่
น้ำแตกตัว

ทั้งต้นใบ
คลอโรฟิลด์
การเข้าออก
ถ้าน้อยไป
ย้ายน้ำตาล
กรรมวิธี
การแบ่งร่าง
ขบวนการ
อย่าขาดเชียว
ถ้าเกินเกณฑ์
เชื่อมภายใน
ขาดธาตุนี้
ช่วยปรับลด
เมตตาโบ
คลอโรซีส
ปมถั่วก่อ
ยืดอายุ
ช่วยแบ่งเซลล์
ยอดอ่อนแห้ว
คลุมตัว K
เซลล์ขยาย
ดินด่างเกิน
ร่วมเอนไซม์
P.H. มี
ผันแปรรูป
ไม่ปรุงชัวร์

ผลดอก
นอกจากกลิ่น
ดินขาดไป
ใบเหลืองตาย
เคลื่อนที่ช้า
น่าใจหาย
กากใยฟ่าม
น้ำไม่มี
ผ่านใบ
ให้เข้าสี
ที่สังเคราะห์แสง
แป้งเป็นน้ำตาล
สร้างเนื้อเยื่อ
เพื่อประสาน
สร้างปมถั่ว
คั่วไนโตรเจน
วีหัวกลับ
หลับตาเห็น
เป็นสุกช้า
น่าแปลกดี
ไวตามิน
แต่งกลิ่นสี
ใบอ่อนคล้าย
ขาดไนโตร
กรดไขมัน
วันคืนโผ
โชว์ร่างแห
แม้ไม่พอ
วิกฤตยอด
รอดยากหนอ
ชะลอให้
ไม่เหลืองเร็ว
โมเลกุล
หมุนของเหลว
สร้างให้
ไวตามินเอ
แผ่วแตกปลาย
เอนไซม์เป๋
โซเซหมด
ดินกรดเกิน
เมล็ดตาย
เอนไซม์เผิน
ซันเบิร์นไส้
น้ำไม่มี
ให้ดูดซึม
ไม่ลืมสี
หกจุดห้า
ไม่น่ากลัว
แร่คลอไรด์
ไออ้อนทั่ว
ตัวขาดไซร้
ปลายรากพอง
(K.P. โปแตสเซียม, ฟอสฟอรัส)

โดย วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา)
๑๖/๑๐/๔๖
โทร. ๐๘๑-๙๗๗-๒๙๘๘
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ดินดี

มีชัย
ไปเกือบครึ่ง
เหมาะกับพืช ยืดชีวติ

ต้องนึกถึง
ช้าสักนิด

ทุกครั้ง
กันผิด

จำฝังจิต
คิดก่อนทำ

น้ำดี

มีส่วน
ก็แก้ไข

ควรตระหนัก
ไม่ฝืนทำ

เป็นตัวจักร
โปรดจงจำ

เติมสูบ
น้ำต้องดี

อุปถัมภ์
ถึงมีชัย

ว่าไปได้
เดี๋ยวก็ตาย

อย่ามักง่าย
ผลสุดท้าย

มองข้าม
ไม่ต้องทาย

ตามวิสัย
สักแต่ปลูก 
ตายแน่เลย

เงินตราพร้อม
อย่าขาดเลย

สิ่งแวดล้อม
จะเสบย

พร้อม ๔ ดี
สูตรสำเร็จ

ที่เฉลย
ทั้งแรงงาน
เกษตรไทย

ต้นพันธุ์(เมล็ดพันธุ์) ดี ชี้ชะตา
ลูกเดียว
ดีจัดการ

ชาญวิชา
การตลาด

ดินดี
:
น้ำดี
:
กิ่งพันธุ์,เมล็ดพันธุ์ดี :
ดีจัดการ(การจัดการดี) :

ปรับดินให้ 
น้ำไม่พอ 

ดินที่เหมาะกับชนิดพืชที่จะปลูก
น้ำเพียงพอกับพืชที่จะปลูก
กิ่งและเมล็ดที่มีอายุ, ความงอกดี
ความรู้ในพืชที่ปลูก,ทุน,
แรงงาน,การตลาด
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ตืน่ เถิด เกษตรกรไทย
 

เกษตรกร
อุปสรรค
ไม่ย่อท้อ
เพื่อสรรสร้าง
เกษตรกร
ไม่หยุดอยู่
รู้จักใช้
วิชาการ
ภูมิปัญญา
พึงสังวรณ์
ประยุกต์ใช้
รู้เท่าทัน
รู้จักดิน
การตลาด
เศรษฐกิจ
พาสังคม

มุ่งมั่น
นานา
ก้าวต่อไป
ประเทศไทย
ยุคใหม่
รอบุญเก่า
ภูมิปัญญา
ผสานส่ง
ของไทย
เลี้ยงเรามา
ให้เหมาะกาล
โลกหมุน
รู้จักน้ำ
แนวทาง
พอเพียง
เกษตรไทย

ต้องฟันฝ่า
ที่มาขวาง
ในทิศทาง
ให้ยืนยง
ต้องใฝ่รู้
พาเราหลง
มาเป็นธง
ลงร่วมกัน
สมัยก่อน
พาสุขสรรค์
ปัจจุบัน
ทุนนิยม
รู้อากาศ
วางเหมาะสม
บุญนิยม
ไปรอดเอย

ทอง ธรรมดา
โทร ๐๘๑-๙๗๗-๒๙๘๘
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คลื่นข่าว
รายการวิ ท ยุ ค ลื่ น ต่ า งๆ
๑.

รายการพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ทุ ก วั น พฤหั ส บดี เวลา ๑๙.๓๐ น.
 	 ทางสถานี วิ ท ยุ เ พื่ อ การเกษตร
AM. ๑๓๘๖ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
๒. 	 รายการคุ ย โขมงหกโมงเช้ า
ทุ ก วั น จั น ทร์ - เสาร์ เวลา ๑๖.๐๐ น.
 	 ทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งจากทหารเรื อ
AM. ๘๗๓ และ AM. ๑๓๘๖ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
๓. 	 รายการคุ ย กั น ฉั น ท์ เ กษตรกร
ทุ ก วั น ศุ ก ร์ เวลา ๑๗.๓๐ น.
 	 ทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย

รายการเพื่ อ การศึ ก ษาของกรมและชาสั ม พั น ธ์
AM. ๑๔๖๗ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
๔. 	 รายการเสี ย งจากหมอดิ น
ทุ ก วั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 	 ทางสถานี วิ ท ยุ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
 	 ภาคกลาง AM. ๑๑๐๗ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
 	 ภาคเหนื อ AM. ๖๑๒ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
 	 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ AM. ๑๓๑๔ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
 	 ภาคใต้ AM. ๑๒๖๙ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
๕. 	 รายการเพื่ อ เกษตรกรและผู้ ใ ช้ แ รงงาน
ทุ ก วั น เสาร์ เวลา ๐๔.๐๐ น.
 	 ทางสถานี วิ ท ยุ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
 	 ภาคกลาง AM. ๑๑๐๗ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
 	 ภาคเหนื อ AM. ๖๑๒ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
 	 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ AM. ๑๓๑๔ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
 	 ภาคใต้ AM. ๑๒๖๙ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
๖. 	 รายการก่ อ นอรุ ณ รุ่ ง
ทุ ก วั น จั น ทร์ – ศุ ก ร์ เวลา ๐๕.๐๐ น.
 	 ทางสถานี วิ ท ยุ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
AM. ๑๑๐๗ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
๗. 	 รายการตอบปั ญ หาการเกษตรภาคเช้ า
ทุ ก วั น จั น ทร์ – ศุ ก ร์ เวลา ๐๕.๓๐ น.
 	 ทางสถานี วิ ท ยุ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
AM. ๑๑๐๗ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
๘. 	 รายการตอบปั ญ หาการเกษตรภาคค่ ำ
ทุ ก วั น จั น ทร์ – ศุ ก ร์ เวลา ๑๙.๓๐ น.
 	 ทางสถานี วิ ท ยุ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
AM. ๑๑๐๗ กิ โ ลเฮิ ร์ ต
๙. 	 รายการราตรี เ กษตร
ทุ ก วั น จั น ทร์ – ศุ ก ร์ เวลา ๒๐.๓๐ น.
 	 ทางสถานี วิ ท ยุ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
AM. ๑๑๐๗ กิ โ ลเฮิ ร์ ต

aw �������������� cs2.inx 63

ขอเชิญ
ยุวหมอดินอาสา นักเรียน
นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านที่สนใจ
ส่งข้อคิดคำคม หรือบทกลอนเกี่ยว
กับการพัฒนาที่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
การไม่เผาตอซัง การปลูกหญ้าแฝก
ปัญหาดินและน้ำ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม
ดินขาดอินทรียวัตถุ ฯลฯ
เพือ่ เป็นการปลูกฝังและตระหนัก
ถึงคุณค่าของการพัฒนาที่ดิน ให้กับ
ท่านผู้อ่าน สามารถส่งมาได้ที่...
 	 กองบรรณาธิการ วารสาร
พัฒนาที่ดิน ฝ่ายเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. ๐๒-๕๗๙๘๕๑๕
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรสาร ๐๒-๙๔๑๒๑๓๙
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ท้ า ยเล่ ม
เรียน ท่านสมาชิกและผู้สนใจวารสารพัฒนาที่ดินทุกท่าน
จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า ท่าสมาชิกและผู้สนใจที่ต้องการรับวารสารพัฒนาที่ดิน
ในฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กรุณาส่งใบสมัครสมาชิกวารสารพัฒนาที่ดิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่
ที่เขียน 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)................................
บ้านเลขที่..................................หมู่ที่..........................ซอย...................................................................
ถนน...........................................................ตำบล / แขวง...................................................................
อำเภอ / เขต.............................................................จังหวัด...............................................................
รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ประเภทสมาชิก

บ้าน เบอร์โทรศัพท์.................................................
ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์...........................................
มือถือ เบอร์โทรศัพท์...............................................

สมาชิกใหม่
ต่ออายุสมาชิก
สมัครเป็นสมาชิก ๔ ฉบับ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๑
ถึงฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๒

พร้อมนี้ได้ส่งแสตมป์ดวงละ ๓ บาท จำนวน ๘ ดวงเพื่อเป็นค่าจัดส่งเล่มละ ๖ บาทมาด้วยแล้ว
ส่งจดหมายพร้อมใบสมัครสมาชิกและแสตมป์ของท่านมาที่
นางชริตา โล่ห์จินดา ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาทีด่ นิ  
ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร.๐๒-๕๗๙๘๕๑๕
หมายเหตุ : ท่านสามารถสำเนาใบสมัครสมาชิกวารสารพัฒนาที่ดินได้
64

วารสารพั ฒ นาที่ ดิ น

aw �������������� cs2.inx 64

8/5/09 2:52:27 PM

