
เจ้าของ	 กรมพัฒนาที่ดิน		
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
จัดทำโดย	 ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		 	 	
	 สำนักงานเลขานุการกรม	
	 กรมพัฒนาที่ดิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	๑๐๙๐๐	
	 โทร.	๐-๒๕๗๙-๘๕๑๕	โทรสาร	๐-๒๙๔๑-๒๑๓๙	
	 E-mail	:	ofs_๕@ldd.go.th	
	 http://www.ldd.go.th	
กำหนดออก	 รายไตรมาส	(๓	เดือน/ฉบับ)	
ทีป่รกึษา	 นายบัณฑิต	ตันศิริ	นายเกรียงศักดิ์	หงษ์โต		 	
	 นายเกษม	ทองปาน	นายฉลอง	เทพวิทักษ์กิจ			
	 นางตุลญา	จงสกุล	
บรรณาธิการ	 นางดวงใจ	สายสังข์	
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 นางชริตา	โล่ห์จินดา	
กองบรรณาธิการ	 นางสุภา	รันดาเว	นางสาวสุภาพร	จันรุ่งเรือง		
	 นางสาวเสยีงแจว๋	พริยิพฤนต	์นายพจน	์วจินิตโสภณ		
	 นางเสาวลกัษ	์บุญลาโภ	วา่ที	่ร.ต.หญงินติยา	เจรญิทรง	
	 น.ส.สำราญ	คมศร	ีนายมณฑป	กรดุเจรญิ		
ถา่ยภาพ	 นางเสาวลกัษ	์บญุลาโภ	วา่ที	่ร.ต.หญงินติยา	เจรญิทรง	
	 นายเบ็ญจศักดิ์	คงทรัพย์	
ทะเบียนสมาชิก	 นางชริตา	โล่ห์จินดา	
จำนวนพิมพ์	 ๑๐,๐๐๐	เล่ม	
จัดพิมพ์โดย	 บริษัท	บอสส์การพิมพ์	จำกัด	
	 ๗๗๗	ซอยอ่อนนุช	๑๐	แขวงสวนหลวง	
	 เขตสวนหลวง	กทม.	๑๐๒๕๐	
	 โทร.๐-๒๗๔๒-๔๘๕๒,	๐-๒๗๔๒-๔๖๓๗-๘,	
	 ๐-๒๗๔๒-๔๙๔๖-๗,	๐-๒๗๔๒-๔๐๙๐-๑	
	 แฟก็	ตอ่	๑๑๐	 	 	 	
	

คณะกรรมการวารสารพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

พัฒนา ท่ี ดินพัฒนา ท่ี ดิน
วารสาร
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•	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่			
ณ	สถานที่ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง			
อำเภออมก๋อย	ต.อมก๋อย	อ.อมก๋อย	จ.เชียงใหม	่

•	นายธรีะ	วงศส์มทุร	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ	์เปน็ประธานใน	งานพธิกีารดำนา	โครงการพนัธุข์า้ว

พระราชทานสูอ่สิาน	ปวงประชา	12	สงิหา	มหาราชนิ	ี

•	นายบัณฑิต	ตันศิริ	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม

การดำเนินงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่	จ.กระบี	่

•	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การดำเนินงานของประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สาร

อินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร”	

•	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			

จัดกิจกรรม	“วันรณรงค์การปลูกหญ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ”			

ณ	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	จังหวัดนราธิวาส	

•	นายธีระ	วงศ์สมุทร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร		
และสหกรณ์	เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	ณ	สำนักงานเทศบาล		

ตำบลหนองฉาง	จ.อุทัยธานี	

•	นายบัณฑิต	ตันศิริ	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน		

	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	“มหกรรมเกษตรอินทรีย์			

ฟื้นฟูปฐพีไทย”	ณ	ศูนย์แสดงสินค้า	OTOP	จังหวัด

อุบลราชธานี	

•	นายเกรียงศักดิ์	หงษ์โต	รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	เป็นประธานในพิธี

เปิดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติ	๑๒	สิงหา	มหาราชินี	

อ.บ้านด่านลานหอย	จ.สุโขทัย	
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พัฒนา ท่ี ดินพัฒนา ท่ี ดิน
วารสาร

ISSN ๐๑๒๕-๑๐๕๘

ภาพข่าวกิจกรรม	 	๕	
น่ารู้เรื่องดินและน้ำ	
	 โครงการ‘รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน’	 ๑๓	
ประสบการณ์หมอดินอาสา	
	 นักจัดการดินบนพื้นที่ดอน	“สละ	นิรากรณ์”	
	 “ผลผลิตเพิ่ม	ต้นทุนต่ำ	ถ้ารู้จักดิน”	 ๑๘	
กว่าจะได้เป็นหมอดินอาสา	
	 “ทิพย์	พุฒเหมือน”	หมอดินหุ่นฟางนก	
	 พลิกชีวิตช่างเครื่องจักร	สู่ชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่	 ๒๑	
บทความพิเศษ	 	
	 โครงการเมืองอนุรักษ์ดินและน้ำ	
	 เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังตำบลห้วยบง	 ๒๔	
วิชาการด้านพัฒนาที่ดิน	
	 การใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน	 ๒๖	
บทความพิเศษ	
	 ท่องป่าพรุ...รู้จักไม้เสม็ดขาว	 ๓๔	
เรื่องพิเศษ	
	 ปลานิลพัฒนาพันธุ์ทนน้ำเปรี้ยว	 ๓๗	
มีอะไรในกรมพัฒนาที่ดิน	
	 หน้าวัว...เสริมรายได้	 ๔๐	
ทัวร์หมอดิน	
	 ‘สื่อมวลชนสัญจร’	ตามกรมหมอดินดูงานพื้นที่	จ.กระบี่	 ๔๓	
งานวิจัย	
	 การจัดการดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืช	 ๔๘	
เกร็ดความรู้	
	 ปวดแบบไหน..เข้าข่ายอันตรายแล้ว	 ๕๔	
เก็บมาฝาก	
	 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของโลก	 ๕๕	
แจ้งให้ทราบ	
	 สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน	 ๕๖	
ฝากไว้	
	 คิดบวกชีวิตบวก	 ๕๗	
เก็บเรื่องมาเล่า	 	
	 สุริยุปราคา	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๒		 	๕๘	
มุมสุขภาพ	
	 ๖	โรคระบบการหายใจที่มากับหน้าฝน	 	๕๙	
ภาษไทย	๕	นาที	
	 ทีฆายุโก-ฑีฆายุโก	 	๖๐	
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วารสารพัฒนาที่ดิน�

ารสารกรมพัฒนาที่ดินฉบับนี้ ซึ่งตรงกับช่วงวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๒ “วันแม่แห่งชาติ” วันที่คนไทยทุกคน ทุกศาสนา ได้ตั้ง

จิตรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมถวายพระพร แด่สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประจำทุกปี วารสารพัฒนาที่ดินฉบับนี้ 
ขอนำเรื่องพิเศษ โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” มาให้
ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรเกษตรกรชาวไทยทั่ว
ประเทศ 
 วารสารพัฒนาที่ดินฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ 
๒๕๕๒ เพื่อนสมาชิกท่านใด ผู้สนใจยังไม่ได้ต่ออายุสมาชิก หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของกรม
พัฒนาที่ดิน ตัดใบสมัครท้ายเล่ม กรอกรายละเอียด ส่งมาตามที่อยู่ 
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของกรมฯ www.ldd.go.th ส่งมา และ
คณะผู้จัดทำจะนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเกษตรกร ผู้
สนใจทุ กท่ าน ให้ ดี ยิ่ งๆ ขึ้ น ไป กว่ าปี ที่ ผ่ านมา พบกันใหม่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ค่ะ 

   “ดินมีปัญหา ปรึกษาพัฒนาที่ดิน”
บก. 

ว

วารสารพัฒนาที่ดิน�

ขอทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าฯ  

คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 
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วารสารพัฒนาที่ดิน �

ภาพข่าว

วารสารพัฒนาที่ดิน �

•	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช

กุมารี	เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ		

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	โดยมี

นายบัณฑิต	ตันศิริ	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน			

กราบบังคมทูลรายงานการจำแนกการใช้

ประโยชน์ที่ดิน	เมื่อวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๕๒			

ณ	สถานีที่ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้อำเภออมก๋อย	

ต.อมก๋อย	อ.อมก๋อย	จ.เชียงใหม	่
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วารสารพัฒนาที่ดิน� วารสารพัฒนาที่ดิน�

•	นายธีระ	วงศ์สมุทร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานใน	งานพิธีการ

ดำนา	โครงการพันธุ์ข้าวพระราชทาน	สู่	อิสาน	

ปวงประชา	12	สิงหา	มหาราชินีเมื่อวันที่			

9	สิงหาคม	2552	ณ	บ้านหนองบึง	ม.3			

ต.หนองโพธิ์	อ.นาเชือก	จ.มหาสารคาม		
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วารสารพัฒนาที่ดิน �

•	นายบัณฑิต	ตันศิริ	อธิบดี		

กรมพัฒนาที่ดิน	นำคณะสื่อมวลชน

เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาที่ดิน

ในพื้นที่	จ.กระบี่	เมื่อวันที่			

๑๓-๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๒	

วารสารพัฒนาที่ดิน �
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วารสารพัฒนาที่ดิน�

•	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานของประธาน

กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี

ทางการเกษตร”	วันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๒			

ณ	องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี	

วารสารพัฒนาที่ดิน�
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วารสารพัฒนาที่ดิน �

•	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	อันเนื่องมาจาก		

พระราชดำริ	จัดกิจกรรม	“วันรณรงค์การปลูกหญ้าเพื่อ

การอนุรักษ์ดินและน้ำ”	เมื่อวันที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๒	

ณ	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	จังหวัดนราธิวาส		

วารสารพัฒนาที่ดิน �

aw �������������� cs2.inx   9 9/23/09   5:03:18 PM



วารสารพัฒนาที่ดิน10

•	นายธีระ	วงศ์สมุทร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานเปิดงาน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ

เคราะห์ฯ	เนื่องในวันคล้าย	วันพระราชสมภพ	

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราช

กุมาร	เมื่อวันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๒	ณ	

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองฉาง	หมู่ที่	๕	

อ.หนองฉาง	จ.อุทัยธานี		

วารสารพัฒนาที่ดิน10
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วารสารพัฒนาที่ดิน 11

•	นายเกรียงศักดิ์	หงษ์โต	รองอธิบดีกรม

พัฒนาที่ดิน	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	รณรงค์

ปลูกหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติ	๑๒	สิงหา			

มหาราชินี	เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ป้องกัน

การชะล้างพังทลายของดิน	ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	

ตามแนวพระราชดำริ	เมื่อวันที่	๒๙	กรกฎาคม	

๒๕๕๒	ณ	บริเวณคลองส่งน้ำ	บ้านห้วยไคร้			

หมู่๕	ต.วังน้ำขาว	อ.บ้านด่านลานหอย	

จ.สุโขทัย	ดำเนินงานโดย	สถานีพัฒนาที่ดิน

สุโขทัย	ร่วมกับ	องค์การบริหารส่วนตำบล		

วังน้ำขาว	

วารสารพัฒนาที่ดิน 11
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วารสารพัฒนาที่ดิน12

•	นายบัณฑิต	ตันศิริ	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน			

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	“มหกรรมเกษตร

อินทรีย์	ฟื้นฟูปฐพีไทย”	โดยมีนายศรจิตร			

ศรีณรงค์	หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี	

เป็นผู้กล่าวรายงาน	เมื่อวันที่	๓๐	กรกฎาคม	

๒๕๕๒	ณ	ศูนย์แสดงสินค้า	OTOP	จังหวัด

อุบลราชธานี		

วารสารพัฒนาที่ดิน12
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น่ารู้เรื่องดินและน้ำ

การดำเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดิน
	 กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน	 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	 ๖	 ได้ดำเนินงาน

สนองพระราชเสาวนีย์	 โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกิจกรรมการพัฒนาที่ดินแบบบูรณาการ

ในพื้นที่ทั้ง	 ๔	 ลุ่มน้ำ	 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 ซึ่งประกอบด้วย

กิจกรรมต่างๆ	 รวม	 ๑๐	 กิจกรรม	 ดังนี้	 ๑)	 งานจัดทำขอบเขตการใช้ที่ดินของแต่ละลุ่มน้ำ	 ๒)	 งาน

สำรวจจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน	 ๓)	 งานจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์

ทดแทนสารเคมี	 ๔)	 งานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 ๕)	 งานสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	 ๖)	 งานสาธิต

การทำ/การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	๗)	งานปรับปรุงดินกรดโดยใช้ปูนโดโลไมท์	๘)	งานสาธิตการ

ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว	 ๙)	 งานปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต	 และ	 ๑๐)	 งาน		

ส่งเสริมการผลิตและปลูกหญ้าแฝก	

	

โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”
ลุ่มน้ำของบ้านปางคอง	หมู่	๑๒	ตำบลนาปู่ป้อม		

อำเภอปางมะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

	 กิจกรรมต่างๆ	 ของโครงการนี้ประกอบด้วย	 การจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำโดยการสร้างอาคารชะลอความเร็วของน้ำ	 คัน

คูรับน้ำขอบเขาการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	ได้แก่	ถั่วพร้า	

ปอเทือง	 เป็นต้น	 โดยสถานีพัฒนาที่ดินได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้

แก่เกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่	 รวมทั้งได้แนะนำให้ทำแปลงปลูก

เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในพื้นที่และสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

จากสารเร่ง	พด.๒	เพื่อใช้กับพืชผักและไม้ผล	

โครงการ‘รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน’

คันคูรับน้ำขอบเขา

ปลูกถั่วพร้าเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ ปลูกปอเทืองเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด

ข้อมูล : หนังสือรวมใจภักด์ิ รักษ์ดินรักษ์น้ำเทิดไท้องค์ราชัน
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โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”
ลุ่มน้ำปาย	(ท่าโป่งแดง)	ตำบลผาบ่อง	อำเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

	 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน	 ได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรขึ้นเพื่อสนับสนุน

ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริซึ่งมีกิจกรรมดังนี้	

	 ๑)	 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	 โดยเปิดการอบรมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรให้แก่	

เกษตรกรและหน่วยงานอื่นๆ	

	 ๒)	กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยให้เกษตรกรฝึก	

ปฏิบัติการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	 เช่น	 การทำปุ๋ยหมักจากซุปเปอร์	 พด.๑	 การ

ทำปุ๋ยหมักจากหมูหลุม	 การทำปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศธรรมชาติ	 การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากซุปเปอร์	

พด.๒	 การทำสารป้องกันกำจัดเชื้อราทางดินจากซุปเปอร์	 พด.๓	 การทำปุ๋ยปั้นเม็ดคุณภาพสูง	 การใช้

สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่งพด.๒ สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
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สารปรับสภาพดิน	 การใช้สมุนไพรและสารขับไล่

แมลงจาก	 พด.๗	 การใช้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

โดยวิธีกล	 การใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบำรุงดิน	

การใช้สารชีวภัณฑ์	 รวมทั้งการอนุรักษ์แมลงที่มี

ประโยชน์	 เช่น	 ตัวห้ำ	 ตัวเบียน	 และไส้เดือนดิน	

เป็นต้น	 การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 โดย

ดำเนินการในพื้นที่บ้านในสอย	 หมู่	 ๔	 ต.ปางหมู	

อ.เมือง	 จ.แม่ฮ่องสอน	 ด้วยการสำรวจและจัดทำ

แผนที่ระดับขอบเขต	 และวางแผนการใช้ที่ดิน

จำนวน	๑,๐๐๐	ไร่	จัดทำคันคูรับน้ำขอบเขตชนิดที่	

๖	 จำนวน	 ๓๐๐	 ไร่	 สาธิตการทำและใช้ปุ๋ยหมัก

และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 ๑๐๐ไร่	 และสาธิตการใช้ปุ๋ยพืช

สด	๕๐	ไร่	

	 ๓)	 กิจกรรมศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	 จัดทำฐาน

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์	 เช่น	 ฐานปุ๋ยหมัก	 ฐานปุ๋ย

อินทรีย์น้ำ	 ฐานปุ๋ยปั้นเม็ดคุณภาพสูง	 ฐานแปลง

ผัก	 เพื่อการเรียนรู้	 ฐานการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

โดยวิธีกล	 ฐานไม้ผลและสวนสมุนไพรขับไล่แมลง	

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นต้น	 การจัดทำแปลง

ทดสอบและศึกษาผล	 เช่น	 การทดสอบการทำปุ๋ย

หมักแบบเติมอากาศธรรมชาติโดยไม่ต้องกลับกอง

ปุ๋ย	 การทดสอบการยืดขนาดลำต้นผักบุ้งในฤดู

หนาว	เป็นต้น	

คันคูรับน้ำขอบเขา

สาธิตการทำปุ๋ยหมัก

สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด

การทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพืนที่การเกษตร
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โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”
ลุ่มน้ำแม่สะงา	บ้านปางตอง	ตำบลหมอกจำแป๋		

อำเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

	 กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย	 การสำรวจจัดทำแผนที่

ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดินจำนวน	๑,๐๐๐	ไร่	การจัด

ทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เช่น	 คันคูน้ำขอบเขาจุดเรียนรู้การ

อนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก	 วางระบบน้ำหยดแปลงไม้ผล

เมืองหนาว	 จัดทำอาคารชะลอน้ำ	 (ฝายแม้ว)	 สาธิตการทำ/การ

ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	และสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด		 วางจัดแนวทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

การวิเคราะห์ดินโดยหมอดินอาสา การทำคูรับน้ำขอบเขา

แปลงขยายพันธุ์ปอเทือง จุดเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก

งานส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงเกษตรกร งานสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
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โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”
ลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากกลาง	หมู่ที่	๔	บ้านหนองเขียว	ตำบลห้วยโป่ง		

อำเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

	 กรมพัฒนาที่ ดินดำเนินการจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำ	๓๐๐	ไร่	 ได้แก่	ระบบอนุรักษ์

ดินและน้ำแบบคูรับน้ำขอบเขา	 ก่อสร้างอาคาร

ชะลอความเร็วของน้ำ	 เตรียมกล้าพันธุ์หญ้าแฝก

เพื่อปลูกในพื้นที่สาธิตการทำการใช้ปุ๋ยหมักและ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน

โรงเรียนและยุวหมอดิน	

สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งานก่อสร้างอาคารชะลอความเร็วของน้ำ

จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบคูรับน้ำขอบเขา ใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกคลุมดินและไล่แมลง

การอนุบาลกล้าพันธุ์หญ้าแฝก
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ประสบการณ์หมอดินอาสา

นใครบ้างไม่รู้จัก	 ซึ่งคนจากหลากหลาย

อาชีพอาจจะรู้จักมากน้อยแตกต่างกัน

ไป	แต่สำหรับ	สละ	นิราภรณ์	บอกว่า	

“เกษตรกรต้องรู้จักดินเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ

ร่างกาย	 ต้องคอยดูแลรักษาและเพิ่มเติมในสิ่งที่

ต้องการ”	

	 พื้ นที่ ใน	 ต .พุคำจาน	 อ .พระพุทธบาท	

จ.สระบุรี	 อดีตเป็นผืนป่ารกชื้นดินมีความอุดม

สมบูรณ์เนื่องจากมีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้น

ปกคลุม	 ช่วงแรกมีเกษตรกรจำนวนไม่มากนักที่

เข้ามาทำกินในพื้นที่แห่งนี้	 เนื่องจากการเดินทาง

ลำบากและยังต้องเสี่ยงกับการป่วยเป็นไข้มาเล

เรีย	อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ดอนขาดแคลนน้ำในช่วงฤดู

แล้งต้องเดินทางไปไกลเพื่อตักน้ำมาใช้อุปโภค

บริโภค	

	 สละ	 นิราภรณ์	 เกษตรกรครอบครัวชาวนาที่

ทำไร่ทำนามาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมีครอบครัว	 สิ่ง

หนึ่งที่ต้องการจากการทำอาชีพเกษตรเหมือน

เกษตรกรรายอื่น	 ก็คือทำอย่างไรถึงจะหนีความ

ยากจนไปได้	สละ	เล่าว่า	“เมื่อก่อนทำนาก็พออยู่

ได้มีข้าวมีปลากินแต่มีรายได้ไม่มากนัก	 พอเก็บ

เงินได้จึงมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนที่บริเวณนี้ราคาไร่ละไม่

กี่บาท	เป็นป่ารกยุงเยอะคนกลัวไข้ป่า	แต่ดินดีคิด

ว่าจะมาหาความรวยจากที่นี่”	

	 เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ดอนเหมาะ

สำหรับปลูกพืชไร่	 สละ	 เลือกปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์เพราะคิดว่าต้องขายได้ราคาดีเนื่องจากมี

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	

ทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนั้น

แต่เกษตรกรหลายรายก็คิดเช่นเดียวกัน	 ข้าวโพด

เริ่มปลูกมากขึ้นส่งผลให้มีการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น

เพื่อแข่งขันกันเพิ่มผลผลิต		

มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง

“ผลผลิตเพิ่ม
ต้นทุนต่ำถ้ารู้จักดิน”

นักจัดการดินบนพื้นที่ดอน 

สละ นิราภรณ์

ดิ
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	 ผลผลิตข้าวโพดที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นทำให้

ราคารับซื้อต่ำลง	ส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความ

จำ เป็ น เ ริ่ มส่ ง ผลให้ ดิ นที่ เ คยอุ ดมสมบู รณ์

เสื่อมโทรมลง	 ขาดอินทรียวัตถุแห้งแข็ง

กระด้างไม่อุ้มน้ำ	 ทำให้ผลผลิตลดต่ำ

ลงเรื่อยๆ	 ซ้ำร้ายไปกว่านั้นการปลูก

พืชชนิดเดียวติดต่อกันเป็นระยะ

เวลานาน	 ทำให้เกิดโรคพืชและ

แมลงศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น	 จนกระทั่ง

รู้จักกันดีว่าที่นี่ เป็นแหล่งจับ

ตั๊ ก แ ต น ป า ทั ง ก้ า ไ ป

บริโภคกันเป็นที่แรก	

สละ	 บอกว่ า	

“ผลผลิตลดลง	 ราคา

รับซื้ อต่ ำลง	 แต่

ต้นทุนการผลิตเพิ่ม

ขึ้น	 ก็กลายเป็นหนี้

นายทุน	 อยู่ ไม่ ได้

ต้ อ งออกไปศึ กษา

เรียนรู้	 อาชีพเกษตร

เป็นอาชีพที่ต้องพัฒนา

อยู่นิ่งไม่ได้”		

	 ด้วยลักษณะที่มีความ

เป็นผู้นำและต้องการเรียนรู้	 สละ	 ให้ความร่วม

มือกับทางราชการทุกๆ	 หน่วยงานที่ให้โอกาสใน

การเข้าอบรมเรียนรู้งานด้านการเกษตร	 เพื่อนำ

มาปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่	

สละ	 เริ่มเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดพืช

ชนิดเดียวซ้ำๆกันในพื้นที่ทุกๆปี	 เป็นมัน

สำปะหลัง	 และงา	 หมุนเวียนสับเปลี่ยน

กันไป	 โดยสลับกับถั่วเขียวเพื่อไถกลบลง

ดินเป็นปุ๋ยพืชสดปรับโครงสร้างของดินที่

แน่นทึบให้ดีขึ้น	 และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วม

กับการใช้ปุ๋ยเคมี	 ที่สำคัญคือการนำ

ดินไปตรวจวิเคราะห์		

	 สละ	 บอกว่า	 “ผลผลิตน้อย	

ราคาต่ำ	 เราต้องลดต้นทุนจึงจะ

อยู่ได้	 ถ้าใส่ปุ๋ยมากๆโดยไม่รู้ว่า

ดินต้องการธาตุอาหารอะไร

บ้างก็ไม่เกิดประโยชน์	 ยิ่งดิน

ไม่ดีก็เหมือนนำปุ๋ยไปวางอยู่

บนดินมันก็ระเหยไปหมด	

พืชไม่ได้ประโยชน์เสีย

เงินค่าปุ๋ยมากขึ้นแต่

ผลผลิตไม่เพิ่ม	 ทาง

แ ก้ คื อ ต้ อ ง ศึ ก ษ า
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เรื่องดินนำดินไปตรวจวิเคราะห์เพื่อหาว่าขาดธาตุ

อาหารใดหรือมีมากน้อยเพียงใด	 ควรเพิ่มธาตุ

อาหารใดถึงจะพอกับความต้องการของพืชที่ปลูก

เพื่อมีการใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม	 และควรใช้ปุ๋ย

หมัก	 ปุ๋ยพืชสด	 ร่วมด้วยเพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหาร

และปรับโครงสร้างในดิน	 เป็นการช่วยลดการใช้

ปุ๋ยเคมี	และลดต้นทุนการผลิตลงได้”	

	 ซึ่ งขณะนี้	 กรมพัฒนาที่ ดิ น	 ได้พัฒนา

โปรแกรมสำเร็จรูปขึ้น	 เรียกว่า	 โปรแกรมการ

จัดการดินและปุ๋ยรายแปลง	 เพื่อให้คำแนะนำการ

จัดการดินและการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	

สำหรับพืชเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 ข้าว	 ข้าวโพด	 อ้อย	

มันสำปะหลัง	 ยางพารา	 และปาล์มน้ำมัน	 โดย

เกษตรกรจะต้องเก็บตัวอย่างดินจากแปลงของ

ตนเองเพื่อส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์	 แล้วนำผล

วิเคราะห์ที่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่สถานีพัฒนาที่ดิน

ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดทราบ	เจ้าหน้าที่จะป้อนข้อมูลลง

ในโปรแกรม	 ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยคำนวน

สูตรปุ๋ยในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อให้ได้ปริมาณธาตุ

อาหารที่ต้องใส่ลงในดินตรงตามความต้องการของ

พืช	

	 เมื่อรู้จักดินดีแล้วผลผลิตในไร่ก็เพิ่มมากขึ้น

ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง	เมื่อประสบผลสำเร็จแล้ว	

สละ	นิราภรณ์	 ในฐานะหมอดินอาสาจึงนำความ

รู้ที่ได้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรที่สนใจ	 จนได้รับคัด

เลือกจากกรมพัฒนาที่ดิน	 เป็นหมอดินอาสาที่

ชนะเลิศ	ด้านการจัดการดินบนพื้นที่ดอน	ประจำ

ปี	๒๕๕๒	

	 หากสนใจศึกษาดูงานสามารถติดต่อ	 สละ	

นิราภรณ์	 ได้ที่	 ม.๘	ต.พุคำจาน	อ.พระพุทธบาท	

จ.สระบุรี	 สำหรับวิธีเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจ

วิเคราะห์	 และรายละเอียดของ	 โปรแกรมการ

จัดการดินและปุ๋ยรายแปลง	 สามารถติดต่อได้ที่

สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด	 หรือที่	 ฝ่ายเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์	 สำนักงานเลขานุการกรม	

กรมพัฒนาที่ดิน	โทร.๐๒	๕๗๙	๘๕๑๕		
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ยากทำเกษตร	 เพราะชอบปลูกต้นไม้	 คิด

ว่าซักวันต้องทำสวนผลไม้ให้ได้”	 ทิพย์	

พุฒเหมือน	 บอกเล่ าให้ฟั งถึ งความ

ต้องการในอดีต	 จนวันนี้พื้นที่	 ๑๗	 ไร่	 หมู่	 ๕	

บ้านไทย	ต.เที่ยงแท้	อ.สรรคบุรี	จ.ชัยนาท	กลาย

เป็นสวนผสมผสานและแหล่ ง เ รี ยนรู้ ด้ าน

การเกษตรที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท	

	 ก่อนที่จะมาทำอาชีพเกษตร	 ทิพย์	 ประกอบ

อาชีพเป็นพนักงานของบริษัท	 ในตำแหน่ง	 นาย

ช่างซ่อมเครื่องจักรกลหนัก	 ได้รับค่าจ้าง	 ๒๐,๐๐๐	

บาทต่อเดือน	 เมื่อเก็บเงินได้จึงลาออกจากบริษัท

มาเปิดอู่ซ่อมเครื่องจักรกลหนักส่วนตัว	 และเริ่ม

หาไม้ผลมาปลูกในพื้นที่ว่าง	 ทิพย์	 เล่าว่า	 “เริ่ม

แรกทำเกษตรเป็นอาชีพเสริมเพราะชอบถึงไม่ค่อย

มีประสบการณ์แต่ก็ไม่เคยกลัวขาดทุน	

เพราะมีงานซ่อมเครื่องจักรอยู่แล้วมีอู่เป็นของตัว

เองรายได้ดีพอสมควร	 ได้เงินมาก็นำไปปรับปรุง

สวน	ซื้อกิ่งพันธุ์มาเพิ่มเติม”	

	 	มะม่วงคือไม้ผลที่	ทิพย์	 ให้ความสนใจ

เป็นอย่างแรก	 เพราะเมื่อก่อนมะม่วงเขียว

เสวยและมะม่วงน้ำดอกไม้ขายได้ราคาดี

จึงอยากปลูกบ้าง	 โดยไปตามหาซื้อกิ่ง

พันธุ์ ที่ กรุ ง เทพ	 จาก	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 และได้คำแนะนำ

จากอาจารย์ในมหาวิทยา		

ลัยให้ไปซื้อกิ่งพันธุ์ที่

จังหวัดปราจีนบุรี	

ทิพย์	 เล่ าว่ า	

หมอดินหุ่นฟางนก

กว่าจะได้เป็นหมอดินอาสา
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง

พลิกชีวิตช่างเครื่องจักร...
สู่ชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

“อ
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“ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดปราจีนบุรีพาไปซื้อกิ่ง

พันธุ์	 และได้แนะนำให้รู้จักกับกิ่งพันธุ์กระท้อน	

มะปราง	 ตอนนั้นเริ่มคิดเปลี่ยนใจไม่อยากปลูก

มะม่วงแล้ว	 เริ่มคิดว่าต้องหาไม้ผลที่ ไม่มีใน

จังหวัดชัยนาท	 ต้องทำที่คนอื่นทำไม่ได้จะได้ไม่ซ้ำ

ใครและปลูกในแบบผสมผสานเพื่อจะได้มีผล

ผลิตหลายๆอย่าง”		

	 สวนผสมผสานกำลังจะไปได้ดี

แต่ อู่ ซ่ อม เครื่ อ งจั ก รก็ ต้ อ งปิ ด

กิจการลง	 ทิพย์	 บอกว่า	 “ที่นี่มีอู่

ซ่อมเปิดแข่งกันมากขึ้น	งานน้อยลง	

แรงงานไม่มีหายาก”	 แต่เนื่องจากมี

ความสนใจทางการเกษตรและ

กล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างจาก

การทำเกษตรแบบเดิมๆ	 ที่ใช้

สาร เคมีและปลูกพืชชนิด

เดียวเหมือนกับคนอื่นๆ	 ทิพย์	

เริ่มมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับ

การทำเกษตรมากขึ้น	 โดย

แบ่งพื้นที่ทำการเกษตร	

๑๗	ไร่	เป็นพื้นที่ทำนา	๔	

ไร่	 ที่อยู่อาศัยพร้อมสระ

น้ำ	๑.๕	ไร่	ไม้ผล	๖	ไร่	

เลี้ยงปลาในร่องสวน	 ๓	

ไร่	และอื่น	ๆ	อีก	๒.๕	ไร่	ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีการ

ใช้ประโยชน์ตามลักษณะเกษตรทฤษฎีใหม่	 จน

กระทั่งปี	 ๒๕๔๐	 ทิพย์	 ได้รับคัดเลือกจากเกษตร

อำเภอให้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่	 ได้รับ

การอบรมและแต่งตั้งเป็นวิทยากรโดยใช้พื้นที่ของ

ตนเองเป็นแปลงเรียนรู้ฝึกอบรมเรื่องเกษตรทฤษฏี

ใหม่ให้กับเกษตรกร	

	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๔๔	 สถานีพัฒนาที่ดิน

ชัยนาท	 เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่น

และความสามารถในการเป็นวิทยากร

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร	จึงได้เสนอ

ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแปลงเรียนรู้ในเรื่องการ

ทำปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยพืชสด	 และน้ำ

หมั ก ชี ว ภ าพสู ต ร ต่ า ง ๆ	

พร้อมทั้งแต่งตั้งให้	 ทิพย์	

พุฒเหมือน	เป็นหมอดิน

อาสาประจำตำบลเที่ยง

แท้	และหมอดินอาสา

ดี เด่นระดับจั งหวัด

ชั ยนาท	 และ

สนับสนุนให้ เป็นจุด

เรียนรู้ เกี่ยวกับการผลิต

และใช้ปุ๋ยอินทรีย์	และน้ำหมัก

ชีวภาพชนิดต่างๆ	 โดยใช้ใน
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นาข้าว	พืชผัก	ไม้ผล	บ่อปลา	และร่องสวน	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อสลายตอ

ซังฟางข้าว	 การทำนาปลอดภัยจากสารเคมี	 ช่วย

ลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น	 การ

ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำและเพื่อการ

ฟื้ นฟูดิน	 รวมทั้ ง เป็นศูนย์บริ การแจกจ่ าย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน	 เช่น	

สารเร่งจุลินทรีย์	 กล้าหญ้าแฝก	 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ย

สด	และน้ำหมักชีวภาพชนิดต่างๆ	

	 ปัจจุบันสวนผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎี

ใหม่ของ	 ทิพย์	 เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและ

หน่วยงานต่างๆ	 โดยเฉพาะที่ เกี่ ยวข้องกับ

การเกษตรและสิ่งแวดล้อม	 ได้รับเชิญให้เป็น

วิทยากรบรรยายในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดชัยนาท

และจังหวัดใกล้เคียง	ได้รับประกาศนียบัตรและโล่

เกียรติยศต่างๆ	 มากมาย	 จากเดิมเป็นจุดเรียนรู้

การพัฒนาที่ดินประจำตำบล	 มาเป็นศูนย์เรียนรู้

การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำ

อำเภอสรรคบุรี	 และที่	 ทิพย์	 พุฒเหมือน	 ภาค

ภูมิใจที่สุดคือ	 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมใน	 โครงการ	

“๘๐	พรรษา	พระภูมินทร์	 ๘๐	หมอดิน	นำทิศสู่

ชีวิตพอเพียง”	 ซึ่งเป็นการคัดเลือก	 ๘๐	 หมอดิน

อาสาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	

เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว	

	 จากนายช่างใหญ่ที่คิดปลูกต้นไม้เป็นงาน

อดิ เ รก	 กลับกลายมาเป็นผู้ นำชุมชนด้ าน

การเกษตร	 สร้างงาน	 สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้

กับครอบครัว	 ทิพย์	 บอกว่า	 “เมื่อก่อนคิดว่าทำ

เกษตรอย่างนี้สู้ทำอู่ซ่อมไม่ได้	 เดี๋ยวนี้คิดกลับกัน	

ถึงไม่มีงานไม่มีรายได้ก็มีกิน	 สามารถอยู่ได้ด้วย

การพึ่งพาตนเองและยังรู้จักการให้	 การช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน”	

	 สนใจดูงานติดต่อ	 ทิพย์	 พุฒเหมือน	 ได้ที่	

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอ

เพียง	 หมู่ที่	 ๕	 บ้านไทย	 ต.เที่ยงแท้	 อ.สรรคบุรี	

จ.ชัยนาท	 หรือที่	 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท	

โทร.๐๕๖	๔๖๖๑๘๔		
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นสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ชนิดหนึ่ง	 ของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำ

รายได้ให้กับประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท	 ทั้งนี้

เนื่องมาจากมีสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ

เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง	 พื้นที่เพาะ

ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่จะเป็นดินทราย	 ดิน

ร่วน	 ในบางพื้นที่เป็นดินตื้นและดินเหนียวที่มีการ

ระบายน้ำดีมีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูก

คลื่น	 แหล่งปลูกมันสำปะหลังจะกระจัดกระจาย

ทั่วไปในพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงงานมันสำปะหลังหรือ

ลานตากมัน	 พื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศประมาณ	

๑๒	 ล้านไร่	 ผลผลิตมันสำปะหลังเฉลี่ยประมาณ	

๒.๕	กิโลกรัมต่อไร่	 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก	ส่วน

ใหญ่มีสาเหตุมาจากดินเป็นทรายหรือดินร่วนที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ	เกษตรกรปลูกมันสำ

ปะหลังต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานโดยไม่มีการ

ปรับปรุงดินและมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะ

สม	ทำให้ดินยิ่งเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วผลผลิต

ที่ได้ต่ำลงทุกปี	 ถ้ามีการทำการเกษตรที่ถูกวิธีมี

โอกาสที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและเพิ่ม

ราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น	 กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ให้

ค้นหาวิธีการปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสมอย่าง

ยั่งยืน	 ที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยไม่เพิ่มต้นทุน

การผลิต	 จากการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีที่เป็น

ปัจจัยที่สำคัญ		

ทั้งนี้	 มันสำปะหลังจัดได้ว่าเป็นพืชยุทธศาสตร์

ชนิดหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งมีพื้นที่ส่วน

ใหญ่เหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลังแต่มีผลผลิต

โดยเฉลี่ ย เพี ยง	 ๒	 ตันต่อไร่	 สำนักงาน

พัฒนาที่ดินเขต	 ๓	 กรมพัฒนาที่ดิน	 จึงได้จัดทำ	

โครงการห้วยบงเมืองอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตมันสำปะหลัง	 โดยร่วมกับมูลนิธิพัฒนามัน

สำปะหลังแห่งประเทศไทยและเกษตรกรจำนวน	

๖๐	 ราย	 ที่บ้านซับใหญ่	 ตำบลห้วยบง	 อำเภอ

ด่านขุนทด	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งมีระยะเวลา

	

ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
โดยกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับมูลนิธิพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

มั

โครงการเมืองอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังตำบลห้วยบง

วารสารพัฒนาที่ดิน2�
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การดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๕๕๑-๒๕๕๓	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง	 โดยการจัดระบบ

การอนุรักษ์ดินและน้ำ	 และการปรับปรุงบำรุงดินให้แก่

เกษตรกร	 และนำเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน	 มาใช้ใน

การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่แห้งแล้งและมีการชะล้างพัง

ทลายของดิน	รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบก่อน

และหลังการจัดทำโครงการทั้งทางด้านค่าใช้จ่าย	 คุณภาพ

ของดิน	 ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 และการยอมรับของ

เกษตรกร	

	 สำหรับวิธีดำเนินการได้จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ

น้ำในโครงการดังกล่าว	 ประกอบด้วย	 การวางแนวระดับ	

การสร้างทางลำเลียง	 สร้างอาคารชะลอความเร็วของน้ำ	

การปลูกแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินและเพิ่ม

ความชุ่มชื้นแก่ดิน	 และการวางแนวทางการไถเพื่อปลูกมัน

สำปะหลัง	 รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินโดยการฉีดพ่น

น้ำหมักชีวภาพ	 ซุปเปอร์พด.๒	 อัตราส่วน	 ๑/๕๐๐	 ก่อน

เตรียมดินและในรอบฤดูกาลผลิตเพื่อย่อยสลายเศษซาก

วัชพืช	 ปรับปรุงดินโดยปุ๋ยชีวภาพ	 พด.๑๒	 ที่ขยายเชื้อในปุ๋ย

หมัก	๓๐๐	กก./ไร่	ปลูกพืชปุ๋ยสด(ถั่วพร้า)	แซมในร่องมันสำ

ปะหลัง	และสับกลบให้เป็นปุ๋ยพืชสด		

	 ทั้งนี้มีเป้าหมายดำเนินการขยายผลในเรื่องการ

ปรับปรุงบำรุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ปลูกมัน

สำปะหลังอย่างยั่งยืน	ด้วยเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน	ใน

ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๑	 ดำเนินการในพื้นที่	 ๕๐๐	 ไร่	

ปีงบประมาณ	๒๕๕๒	ในพื้นที่	๑,๑๒๐	ไร่	และปีงบประมาณ	

๒๕๕๓	 ในพื้นที่	 ๑,๕๐๐	 ไร่	 นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายให้เป็น

ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรในการปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่ม

ผลผลิต	ซึ่งผลผลิตปีงบประมาณ	๒๕๕๑	มีเป้าหมาย	๓	ตัน/

ไร่	ซึ่งเก็บเกี่ยวแล้วได้ผลผลิตเฉลี่ย	๔.๗	ตัน/ไร่	และลดการ

ใช้ปุ๋ยเคมี	 (สูตร	 ๑๕	 -	๗	 -	 ๑๘)	 จาก	 ๕๐	 กก./ไร่	 เหลือ	

๒๕	 กก./ไร่	 สำหรับปีงบประมาณ	 ๒๕๕๒	 ตั้งเป้าหมาย

ผลผลิต	๕	ตัน/ไร่	และในปีงบประมาณ	๒๕๕๓	มีเป้าหมาย

เพิ่มผลผลิตให้ได้	๕.๓	ตัน/ไร่		

วารสารพัฒนาที่ดิน 2�
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๑	ความสำคัญ
	 ข้าวเป็นสินค้าออกสำคัญที่ทำรายได้เข้า

ประเทศมูลค่าสูง	 โดยในแต่ละปีส่งออกประมาณ

ร้อยละ	 ๔๐-๔๕	 และส่งออกเป็นอันดับ	 ๑	 ของ

โลก	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๔	 ถึงปีปัจจุบัน	 ในปี	 ๒๕๕๑	

ประเทศไทยมีการส่งออกสูงที่สุดของโลก	 เมื่อคิด

ส่วนแบ่งการตลาดประเทศไทยมีส่วนแบ่งการ

ตลาดถึงร้อยละ	 ๓๗	 รองลงมาได้แก่	 เวียดนาม	

สหรัฐอเมริกา	 ปากีสถาน	 อินเดีย	 และจีน	 และ

ช่วงปี	 ๒๕๔๗	 ถึง	 ๒๕๕๑	 พบว่ามีการส่งออกมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก	 ๑๐	 ล้านตัน	 เป็น	 ๑๐.๖	

ล้านตัน	ตามลำดับ	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	๓.๔	

เมื่อคิดเป็นมูลค่าแล้วในปี	 ๒๕๔๗	 มีมูลค่าการส่ง

ออกเท่ากับ	 ๘๐	 ล้านบาท	 และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นใน

ปี	 ๒๕๕๑	 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ	 ๑๘๘	 ล้านบาท	

หรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ	 ๒๓.๕	 การ

ปลูกข้าวในประเทศไทยแบ่งออกเป็น	 ข้าวนาปี	

และนาปรัง	 มีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในภาคกลาง

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เมื่อพิจารณาปัจจัย

ของสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ

การปลูกข้าว	 ดินควรมีความอุดมสมบูรณ์สูงถึง

ปานกลาง	 และสามารถอุ้มน้ำได้ดี	 ดินมีค่าความ

กรดด่างระหว่าง	 ๕.๘-๖.๕	 และจะต้องมีระดับ

หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า	๑๕	เซนติเมตร	อณุหภมูทิี่

เหมาะสมตอ่การเจรญิของขา้วอยูร่ะหวา่ง	 ๒๐-๓๓	

องศาเซลเซียส	 มีแสงแดดจัด	 และมีน้ำเพียงพอ

สำหรับใช้ตลอดฤดูปลูก	 จากการรายงานของ

สถาบันข้าวนานาชาติ	 พบว่า	 ในการผลิตข้าว	

วิชาการด้านพัฒนาที่ดิน

การใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน

สุภาพร	จันรุ่งเรือง,	โสฬส	แซ่ลิ้ม,	สิรินภา	ชินอ่อน,	ชัยสิทธิ์	วัฒนาวังจงสุข	และโกศล	เคนทะ	

เพิ่มผลผลิตข้าวและข้าวโพดและการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์
กรณีศึกษา : พื้นที่โครงการหลวงหนองเขียว 

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

aw �������������� cs2.inx   26 9/23/09   5:04:07 PM



วารสารพัฒนาที่ดิน 2�

๑๐๐	กิโลกรัม	ข้าวต้องการไนโตรเจนในการเจริญ

เติบโตตั้งแต่ปักดำถึงเก็บเกี่ยวประมาณ	 ๑.๘-๒.๐	

กิโลกรัม		

	 ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนจัดอยู่ใน

กลุ่มพืชเพื่อการส่งออก	 ในการส่งออกมีหลายรูป

แบบ	 เช่น	 แปรรูปบรรจุกระป๋อง	 บรรจุทั้งเมล็ด

และฝัก	 ข้าวโพดครีม	 บรรจุฝักในถุงพลาสติก		

สูญญากาศ	 แช่แข็งทั้งเมล็ดและทั้งฝัก	 นอกจาก

นี้	ยังมีการนำต้น	ใบ	เปลือก	และฝักเสียของข้าว

โพดฝักสดไปใช้ในอุตสาหกรรมเลี้ยงโคนมกันอย่าง

แพร่หลาย	 หรือมีการไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดใน

บรรดาข้าวโพดฝักสด	 ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่

สำคัญ	 เพราะมีการปลูกกันทั่วไป	 ผู้ผลิตรายใหญ่

ของโลก	คือ	สหรัฐอเมริกา	ฮังการี	และแคนาดา	

สำหรับในเขตเอเซียแปซิฟิกประเทศผู้ผลิตสำคัญ

คือ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ไต้หวัน	 และไทย	 ปัจจุบัน

ประเทศไทยส่งออกในรูปแบบต่าง	 ๆ	 สูงเป็น

อันดับ	 ๔	 ของโลก	 รองจากสหรัฐอเมริกา	

ฝรั่งเศส	และฮังการี	ยอดการส่งออกของประเทศ

ไทยเพิ่มขึ้นจาก	๒๗,๐๐๐	ตัน	 ในปี	๒๕๔๓	 เป็น	

๕๘,๖๐๐	 ตัน	 ในปี	 ๒๕๔๕	 และมูลค่าการส่งออก

เพิ่มจาก	 ๖๓๓	 ล้านบาท	 เป็น	 ๑,๖๓๔	 ล้านบาท	

สำหรับการส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนของประเทศ

ไทยในปัจจุบันถือได้ว่าเป็น	 ผู้ส่งออกข้าวโพดฝัก

อ่อนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก	 ทั้งในตลาดเอ

เซี ย	 ยุ โ รป	 สหรั ฐอ เมริ กา	 อัฟริ กา	 และ

ออสเตรเลีย	ทั้งบรรจุในรูปกระป๋อง	และในรูปฝัก

สดแช่แข็ง	 ประเทศไทยเริ่มผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

ส่งจำหน่ายไปต่างประเทศมาตั้งแต่ปี	๒๕๑๑	และ

มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี	โดยในช่วงปี	๒๕๔๓-๒๕๔๖	

มีปริมาณการส่งออก	 ๒๖๑,๒๐๐	 ตัน	 คิดเป็น

มูลค่า	๗,๓๖๒	ล้านบาท	ดังนั้นในการเพิ่มผลผลิต

และคุณภาพข้าวโพดของประเทศ	 ควรพิจารณา

ในด้านการจัดการดินที่เหมาะสม	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินโดยวิธีต่างๆ	 และ

การเพิ่มธาตุอาหารพืชให้มีความเพียงพอต่อการ

เจริญและเพิ่มผลผลิตของข้าวโพด	 รวมถึงการ

สร้างความหลากหลายทางชีวภาพด้วย	 จากการ

วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน	 พบว่า	

ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดควร

มีไนโตรเจนอยู่ในระดับร้อยละ	 ๓.๕๐	 –	 ๕.๐๐	

ฟอสฟอรัส	ควรมีอยู่ร้อยละ	๐.๐๓	–	๐.๕๐	และ

โพแทสเซียม	 ควรมีอยู่ร้อยละ	 ๒.๕๐	 –	 ๔.๐๐	

ตามลำดับ		

	 ปุ๋ยพืชสด	 เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จาก

การตัดสับหรือไถกลบลงไปในดินในขณะที่พืชยัง

เขียวสดอยู่	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงบำรุง

ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์	 เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับ

ดิน	 ปรับปรุงสมบัติทางเคมี	 กายภาพ	 และ

ชีวภาพของดิน	 ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต

ของพืช	 รวมทั้งเพิ่มผลผลิต	 ระยะเวลาที่เหมาะ

สมในการไถกลบส่วนใหญ่จะอยู่ ในช่วงที่พืช

ออกดอก	 เพราะจะทำให้น้ำหนักสดและปริมาณ

ธาตุอาหารสูง	 หลังจากนั้นต้องปล่อยให้เกิดการ

ย่อยสลายก็จะให้ธาตุอาหารพืชและเพิ่มอินทรีย

วัตถุแก่ดิน	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพืชที่จะ

ปลูกต่อไป	 พืชปุ๋ยสดที่นิยมปลูกทั่วไปจะเป็นพืช

ตระกูลถั่ว	 เนื่องจากขึ้นได้ง่ายและเจริญเติบโตได้

ดีแล้ว	 ยังมีคุณสมบัติพิเศษกว่าพืชชนิดอื่นคือ	 ที่

รากพืชตระกูลถั่วจะเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรีย

ชนิดหนึ่ง	 คือ	 ไรโซเบียม	 โดยเจริญอยู่ร่วมกันใน

ลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	คือต่างฝ่ายต่าง

ก็ได้รับประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน	 เนื่องจากพืช

ตระกูลถั่วให้แหล่งพลังงานและแหล่งคาร์บอนแก่

ไรโซเบียม	 ส่วนไรโซเบียมจะตรึงไนโตรเจนจาก

อากาศและแปรรูปจนเป็นกรดอะมิโน	 และ
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สารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ	 ให้พืชนำไปใช้ได้	 ดัง

นั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพืชตระกูลถั่วที่มีปริมาณ

ไนโตรเจนสูงขึ้นนั้นก็เกิดจากการตรึงไนโตรเจน

ร่วมกันระหว่างพืชตระกูลถั่ว	 และจุลินทรีย์ในดิน

นั่นเอง	 เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า	 ไนโตรเจนเป็น

ธาตุอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต

ของพืช	 และดินที่ทำการเพาะปลูกมักจะขาดธาตุ

อาหารไนโตรเจน	 เนื่องจากธาตุอาหารไนโตรเจน

สูญเสียไปจากดินได้ง่ายโดยธรรมชาติ	 จาก

กระบวนการแปรรูปและสูญเสียในสภาพที่เป็น

ก๊าซ	 และชะล้างไปกับดิน	 ประกอบกับสภาวะ

การณ์ในปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาแพง	 ดังนั้นการ

ตรึงไนโตรเจนโดยขบวนการทางชีวภาพที่เกิดจาก

กิจกรรมของไรโซเบียมสามารถนำธาตุไนโตรเจน

ให้กลับลงสู่ดินในรูปปุ๋ยอินทรีย์ได้ในปริมาณ	 ๑๗๐	

ล้านตันต่อปี	 นับว่าเป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่มีราคาถูก	

และเกษตรกรสามารนำไปปฏิบัติได้ง่าย	 สามารถ

นำไปใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่	 ประหยัดแรงงาน	 ลด

ต้นทุนการผลิต	ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี	เพิ่มราย

ได้ให้กับเกษตรกรรวมทั้ง	 ลดปัญหามลพิษสิ่ง

แวดล้อมและสุขอนามัย	 พืชตระกูลถั่วที่นิยมใช้

เป็นพืชปุ๋ยสดในนาข้าวและข้าวโพดได้แก่	โสนอัฟ

ริกัน	ปอเทือง	ถั่วพร้า	และถั่วพุ่ม	

	

๒.	 ประโยชน์พืชปุ๋ยสด
	 การใช้ปุ๋ยพืชสดนั้นก็เพื่อประโยชน์ในการ

ปรับปรุงบำรุงดิน	ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์คง

เดิมหรือเพิ่มขึ้น	 อันจะทำให้การปลูกพืชหลักตาม

มาได้รับผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น	 ดังนั้นจึงพอสรุป

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสดได้ดังต่อไปนี้		

	 ๒.๑	 ช่วยเพิ่มและชดเชยอินทรียวัตถุในดิน	

หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของระดับอินทรีย

วัตถุของดินเปิดใหม่ที่ถูกบุกเบิกมาใช้เพาะปลูก

และกระทำต่อเนื่อง	 อินทรียวัตถุในดินดังกล่าวจะ

ลดลงเรื่อยๆ	 การไถกลบปุ๋ยพืชสดลงในดินจะ

ทำให้มีการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน	 เนื่องจากพืชปุ๋ย

สดมีองค์ประกอบแบ่งได้เป็น	๒	ส่วน	คือ	ส่วนที่

ย่อยสลายได้รวดเร็ว	 และส่วนที่ย่อยสลายได้

อย่างช้าๆ	 ส่วนที่ย่อยสลายได้รวดเร็วจะเป็น

แหล่งไนโตรเจนสำหรับพืชที่จะปลูกตามมา	 ส่วน

ที่ย่อยสลายอย่างช้าๆ	 ก็คือพวกเซลลูโลส	 เฮมิ

เซลลู โลส	 และลิกนิน	 ซึ่ งมีประมาณ	 ๒๐	

เปอร์เซ็นต์ของพืช	 จะเป็นส่วนเพิ่มอินทรียวัตถุให้

แก่ดิน	 และถึงแม้ส่วนที่ย่อยสลายช้านี้จะมี

ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตาม	 แต่การใช้พืชปุ๋ยสด

ปลูกไถกลบในระยะยาวก็จะสามารถเพิ่มปริมาณ

อินทรียวัตถุในดินได้	 และพบว่าการใช้ปุ๋ยพืชสด

จะให้ผลดีมากกับดินเนื้อหยาบ	

	 ๒.๒	 ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างทาง

กายภาพของดินให้ดีขึ้น	 เพื่อให้เหมาะสมแก่การ

ปลูกพืช	 ปุ๋ยพืชสดเมื่อสลายตัวสมบูรณ์แล้วจะ

เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินซึ่งจะเป็นตัวแทรกอยู่

ระหว่างเม็ดดิน	 ทำให้ดินนั้นเกาะตัวกันอย่าง

หลวมๆ	ทำให้ดินอุ้มน้ำดีขึ้น	

	 ๒.๓	 เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน	 ปุ๋ยพืชสด

ที่ได้ทำการไถกลบและสลายตัวในดินโดยสมบูรณ์

แล้วจะเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดินได้เป็นอย่างดี

ประมาณ	 ๙.๑๐-๓๖.๓๐	 กิโลกรัมต่อไร่	 ต่อการ

ไถกลบ	 ๑	 ครั้ง	 ซึ่งได้จากการสลายตัวของพืชปุ๋ย

สดนั้นเอง	 ธาตุไนโตรเจนนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่

พืชเศรษฐกิจอื่นๆ	 ที่ปลูกตามมา	 โดยพืชสามารถ

ดูด เอาไปใช้ ได้ โดยเฉลี่ ยประมาณ	 ๕๐-๘๐	

เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไนโตรเจนในพืชทั้งหมด	

ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้บางส่วน	

โดยเฉพาะปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจน	 เช่น	 ปุ๋ยยูเรีย	

แอมโมเนียมซัลเฟต	เป็นต้น	
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	 ๒.๔	 รักษาปริมาณธาตุอาหารในดิน	 เนื่องจากพืชที่ปลูกเป็นพืชปุ๋ยสด	 จะดูดหรือใช้ประโยชน์ปุ๋ย

ซึ่งตกค้างอยู่จากการใส่ให้พืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจ	 อันเป็นการป้องกันการสูญเสียมิให้ธาตุอาหารพืช

นั้นๆ	 ถูกชะล้างไป	และเมื่อไถกลบพืชปุ๋ยสดนั้นแล้วปริมาณธาตุอาหารก็จะกลับลงไปสู่ดินใหม่	 เพื่อให้

พืชหลักในฤดูถัดไปดูดใช้ประโยชน์ได้	

	 ๒.๕	 ช่วยปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดินได้ดี	 การใช้ปุ๋ยพืชสดทำให้เชื้อโรคในดินลดลง	 ได้แก่	

เชื้อ	 Phytophthora	 sp.	 ซึ่งทำให้เกิดโรครากและโคนเน่า	 และนอกจากนี้การใช้ปุ๋ยพืชสดยังตัดวงจร

การระบาดของโรคใบขาวในอ้อยได้	โดยการปลูกพืชปุ๋ยสด	เช่น	โสนอัฟริกัน	ปอเทือง	หรือถั่วมะแฮะ	

เป็นปุ๋ยพืชสดแล้วไถกลบ	แล้วจึงปลูกอ้อยตาม	จะทำให้การระบาดของโรคใบขาวลดลง	

	 ๒.๖	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีและช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชหลักให้สูงขึ้น	 และคุณภาพดีขึ้น	

การใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด	 ทำให้ผลผลิตของข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ	 ๑	 เพิ่มจาก	 ๔๘๑	 กิโลกรัมต่อไร่	

เป็น	๖๘๗	กิโลกรัมต่อไร่	คิดเป็นร้อยละ	๔๒	ในดินชุดปากช่อง		

	

	 ปอเทือง	 (Crotalaria	 juncea)	 ลักษณะลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก	 มีดอกสีเหลือง	 จะ

ออกดอกเมื่ออายุประมาณ	๔๕-๕๐	วัน	ขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอนที่มีการระบายน้ำดี	 ไม่ชอบน้ำท่วมขัง	ทน

แล้งได้ดี	 ปลูกโดยวิธีการหว่าน	อัตราเมล็ดเฉลี่ย	 ๕	กิโลกรัมต่อไร่	 จะให้น้ำหนักสด	และน้ำหนักแห้ง

๓.	พืชปุ๋ยสดที่นิยมใช้ในนาข้าวและข้าวโพด
	 โสนอัฟริกัน	(Sesbania	rostrata)	ลักษณะลำต้นตั้งตรง	แตกกิ่งก้านสาขา	สามารถเจริญเติบโต

ได้ทั้งในสภาพดินไร่และดินนา	ในสภาพน้ำท่วมขัง	ทนต่อสภาพดินเค็มที่ระดับความเค็มประมาณ	๒-๘	

เดซิซีเมนต่อเมตร	ใช้อัตราเมล็ดเฉลี่ย	๕	กิโลกรัมต่อไร่	โดยวิธีการหว่านให้ทั่วแปลง	ก่อนปลูกควรแช่

น้ำ	๑	คืน	ไถกลบระยะออกดอกอายุประมาณ	๕๐	วัน	ให้น้ำหนักสด	และน้ำหนักแห้งเฉลี่ยประมาณ	

๒,๐๐๐-๔,๐๐๐	และ	๔๐๐-๑,๑๒๐	กิโลกรัมต่อไร่	ตามลำดับ	ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	

และโพแทสเซียมเฉลี่ย	๒.๘๗,	๐.๔๒	และ	๒.๐๖	เปอร์เซ็นต์	ตามลำดับ		

aw �������������� cs2.inx   29 9/23/09   5:04:08 PM



วารสารพัฒนาที่ดิน30

เฉลี่ยอยู่ในช่วง	 ๒,๕๐๐-๓,๐๐๐	 และ	 ๕๐๐-๘๔๐	 กิโลกรัมต่อไร่	 ตามลำดับ	 ปริมาณธาตุอาหาร

ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	และโพแทสเซียมเฉลี่ย	๒.๗๖,	๐.๒๒	และ	๒.๔๐	เปอร์เซ็นต์	ตามลำดับ		

	

	 ถั่วพร้า	 (Canavalia	 ensiformis)	 ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มสูงประมาณ	๖๐	 เซนติเมตร	 ระบบ

รากลึก	 เจริญเติบโตได้ดีในดินดอนที่มีการระบายน้ำดี	 ทนความแห้งแล้งได้ดี	 ปลูกโดยวิธีการหว่าน	

อัตราเมล็ด	 ๑๐	 กิโลกรัมต่อไร่	 ไถกลบระยะออกดอกอายุประมาณ	 ๕๐	 วัน	 จะให้น้ำหนักสดก่อน

ไถกลบ	ประมาณ	๒.๕-๓	ตันต่อไร่	มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	และโพแทสเซียมเฉลี่ย	

๒.๗๒,	๐.๕๔	และ	๒.๑๔	เปอร์เซ็นต์	ตามลำดับ		

	

	

	 ถั่วพุ่ม	(Vigna	sp.)	ลักษณะลำต้นเป็นพุ่มเตี้ยสูงประมาณ	๔๐	เซนติเมตร	บางชนิดลำต้นอาจ

จะเลื้อยบนดินบ้างเล็กน้อย	 เช่น	 ถั่วพุ่มลาย	 เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศร้อน	 ดินร่วนซุย	 มี

การระบายน้ำและอากาศดี	 ปลูกโดยวิธีการหว่าน	 อัตราเมล็ด	 ๘	 กิโลกรัมต่อไร่	 ไถกลบระยะออก		

ดอกอายุประมาณ	 ๔๐	 วัน	 จะให้น้ำหนักสด	 และน้ำหนักแห้งเฉลี่ยประมาณ	 ๑,๕๐๐-๒,๔๐๐	 และ	

๓๐๐-๖๗๒	 กิโลกรัมต่อไร่	 ตามลำดับ	 มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน	 ฟอสฟอรัส	 และโพแทสเซียม

เฉลี่ย	๒.๖๘,	๐.๒๕	และ	๒.๔๖	เปอร์เซ็นต์	ตามลำดับ	

	

๔.	 องค์ประกอบพืชปุ๋ยสด
	 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของพืชปุ๋ยสด	 ซึ่งประกอบด้วย	 น้ำหนักสด	 น้ำหนักแห้ง	 ค่า

สัดส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน	และปริมาณธาตุอาหาร	มีความแตกต่างกัน	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	
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พืชปุ๋ยสดมีน้ำหนักสดที่สูงมากซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง	

๑,๕๐๐	 ถึง	 ๔,๐๐๐	 กิโลกรัมต่อไร่	 เนื่องจากมีน้ำ

เป็นองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่	 เมื่อแห้งแล้วจะมี

น้ำหนักแห้ง	๔๘๖	ถึง	๑,๑๒๐	กิโลกรัมต่อไร่	พืช

ปุ๋ยสดเหล่านี้เหมาะแก่การนำมาทำเป็นปุ๋ยพืชสด

เนื่องจากว่าสัดส่วนระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจน

แคบอยู่ในช่วง	๑๘-๒๑	นั่นหมายถึงว่าในการย่อย

สลายตั วของพื ชปุ๋ ย สดโดยจุ ลิ นทรี ย์ จ ะใช้

ไนโตรเจนในกระบวนการนี้ไม่มากนัก	 ผลก็คือ

ทำให้ดินมีไนโตรเจนเหลือให้พืชได้ใช้อย่างเพียง

พอ	 ในด้านปริมาณธาตุอาหารที่เป็นองค์ประกอบ	

พบว่า	 มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนค่อนข้างสูง

อยู่ในช่วง	๒.๖๘-๒.๘๗	เปอร์เซ็นต์	ฟอสฟอรัสอยู่

ในช่วง	๐.๒๒-๐.๕๔	เปอร์เซ็นต์	และโพแทสเซียม

อยู่ในช่วง	๒.๐๖-๒.๔๖	เปอร์เซ็นต์	ตามลำดับ	

	 นอกจากนี้ยังสามารถประเมินปริมาณธาตุ

อาหารในพืชปุ๋ยสดที่ปลดปล่อยลงสู่ดินเป็นมูลค่า

ปุ๋ยเคมี	 เช่น	 ยูเรีย	 ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต	

และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์	 รวมมีมูลค่าเฉลี่ย	

ดังนี้	

	 โสนอฟัรกินั	 มมีลูคา่เฉลีย่ในชว่ง			

	 	 ๘๓๐	-	๒,๒๕๘	บาท		

	 เมือ่มนีำ้หนกัสด	 ๒.๐	-	๔.๐	ตนัตอ่ไร	่

	 ปอเทือง	 มีมูลค่าเฉลี่ยในช่วง		

	 	 ๙๖๖	-	๑,๖๙๑	บาท		

	 เมื่อมีน้ำหนักสด	 ๒.๕	-	๓.๐	ตันต่อไร่	

	 ถั่วพร้า	 มีมูลค่าเฉลี่ยในช่วง	

	 	 ๑,๐๕๒	-	๑,๗๕๔	บาท	

	 เมื่อมีน้ำหนักสด	 ๒.๕	-	๓.๐	ตันต่อไร่	

	 ถั่วพุ่ม	 	มีมูลค่าเฉลี่ยในช่วง		

	 	 ๖๔๗	-	๑,๔๔๕	บาท		

	 เมื่อมีน้ำหนักสด	 ๑.๕	-	๒.๔	ตันต่อไร่	

หมายเหตุ:	ปุ๋ยยูเรียราคากิโลกรัมละ	๑๗	บาท		

	 ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตราคากิโลกรัม

ละ	๒๕	บาท		

	 ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ราคากิโลกรัมละ	

๒๑.๘	บาท	

	 เมล็ดปอเทืองและโสนอัฟริ กัน	 ราคา

กิโลกรัมละ	๒๖	บาท	

	 เมลด็ถัว่พรา้	ถัว่พุม่	ราคากโิลกรมัละ	๒๑	บาท	

	 การใช้ปุ๋ยพืชสดสามารถปรับปรุงสมบัติทาง

กายภาพของดินให้ดีขึ้น	 โดยสามารถประเมิน

ปริมาณอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้ปุ๋ยพืชสด	

ได้ดังนี้	

	 โสนอัฟริกัน	 ทำให้อินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น

อยู่ในช่วง	๐.๑๐	-	๐.๒๘	เปอร์เซ็นต์ต่อไร่	 เมื่อมี

น้ำหนักสด	๒.๐	-	๔.๐	ตันต่อไร่	

	 ปอเทือง		 ทำให้อินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น

อยู่ในช่วง	๐.๑๕	-	๐.๒๕	เปอร์เซ็นต์ต่อไร่	 เมื่อมี

น้ำหนักสด	๒.๕	-	๓.๐	ตันต่อไร่	

	 ถั่วพร้า		 ทำให้อินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น

อยู่ในช่วง	๐.๑๕	-	๐.๒๖	 เปอร์เซ็นต์ต่อไร่	 เมื่อมี

น้ำหนักสด	๒.๕	-	๓.๐	ตันต่อไร่	

	 ถั่วพุ่ม		 ทำให้อินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น

อยู่ในช่วง	๐.๐๘	 -	๐.๑๙	 เปอร์เซ็นต์ต่อไร่	 เมื่อมี

น้ำหนักสด	๑.๕	-	๒.๔	ตันต่อไร่	

	

๖.	การใช้พืชปุ๋ยสดในข้าว
โดยปกติ เราควรคำนึงถึงชนิดพืชปุ๋ยสดตาม

ลักษณะของพื้นที่นาเป็นอันดับแรก	 โดยพื้นที่นา

ดอน	ควรใช้โสนอัฟริกัน	ปอเทือง	ถั่วพุ่ม	และถั่ว

พร้า	 พื้นที่นาลุ่ม	 ควรใช้โสนอัฟริกันหรือปอเทือง	

และในพื้นที่ที่เป็นนาดินเค็ม	 ควรใช้โสนอัฟริกัน	

การใช้ปุ๋ยพืชสดในระบบการปลูกข้าว	 ซึ่งเรา

สามารถปลูกได้	๓	รูปแบบดังนี้	
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การปลูกพืชปุ๋ยสดก่อนปลูกข้าว
	 ๑.๑	 การปลูกโสนอัฟริกันหรือปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสด	 ควรเริ่มปลูกประมาณกลางเดือน		

เมษายน-พฤษภาคม	ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์	๕	กิโลกรัมต่อไร่	โดยแช่เมล็ดในน้ำก่อนหว่าน	๑	คืน	เพื่อให้

มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงขึ้นและเมล็ดเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ	 โสนอัฟริกันจะออกดอกเมื่ออายุ	

ประมาณ	๔๕	วัน	จึงทำการไถกลบ		

การปลูกพืชปุ๋ยสดพร้อมกับการปลูกข้าว
	 ควรปลูกถั่วพุ่ม	 และถั่วพร้า	 โดยวิธีการหว่านในอัตราเมล็ด	 ๘	 และ	 ๑๐	 กิโลกรัมต่อไร่	 ตาม

ลำดับ	 พร้อมกับการหว่านข้าวในนาหว่านข้าวแห้ง	 เพื่อให้ถั่วพุ่มและถั่วพร้า	 เจริญเติบโตพร้อมกับต้น

ข้าว	 ในช่วงที่น้ำยังไม่ขังนาข้าวหรือดินไม่มีความชื้นเกินไป	 ถั่วพุ่มและถั่วพร้าจะเจริญเติบโตได้ดี	 แต่

ถ้าน้ำท่วมขังถั่วพุ่มจะย่อยสลายให้อินทรียวัตถุ	และธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช	ซึ่งวิธีนี้เกษตรกร

จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการไถกลบพืชปุ๋ยสด	

	

การปลูกพืชปุ๋ยสดหลังทำนาข้าว
	 โดยการปลูกถั่วพุ่ม	และถั่วพร้า	ใช้อัตราเมล็ด	๘	และ	๑๐	กิโลกรัมต่อไร่	ตามลำดับ	ปลูกโดยไม่

ไถพรวน	 ไม่ต้องเกี่ยวตอซังข้าวออก	 ใช้เมล็ดถั่วหยอดลงไปในนาโดยตรง	 และปลูกทันทีที่เกี่ยวข้าว

เสร็จ	 ในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่หรือจะปลูกโดยการไถพรวนดินอย่างดีก็ได้แล้วไถกลบระยะออกดอก

ทิ้งให้ย่อยสลายจึงปลูกข้าวตาม	
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กรณีศึกษาการใช้พืชปุ๋ยสดในข้าว:	
	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 มีการศึกษาการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์	เช่น	ปุ๋ยหมัก	ปอเทือง	และฟางข้าว	ใน

อัตราต่าง	 ๆ	 กันต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์	

กข.๗	 และข้าวหอมมะลิ	 ๑๐๕	 พบว่าการใช้ปอ

เทืองให้ผลผลิตข้าวสูงสุด	 รองลงมาคือปุ๋ยหมัก	

และข้าวฟ่าง	ตามลำดับ	ในข้าวพันธุ์	กข.๗	โดย

มีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ	 ๕๕๘,	 ๕๒๙	 และ๔๘๕	

กิโลกรัมต่อไร่	 ตามลำดับ	 สำหรับในข้าวหอมมะลิ	

๑๐๕	 พบว่าการใส่ปุ๋ยหมักให้ผลผลิตข้าวสูงสุด	

รองลงมาคือการใช้ปอเทือง	 และข้าวฟ่าง	 ตาม

ลำดับ	 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย	๔๘๐,	๔๖๓	และ๔๔๕	

กิโลกรัมต่อไร่	 ตามลำดับ	 เมื่อพิจารณาเฉพาะ

ตำรับที่มีการใช้ปอเทืองในอัตรา	 ๑,๐๐๐,	 ๒,๐๐๐,	

๓,๐๐๐	 และ	 ๔,๐๐๐	 กิโลกรัมต่อไร่	 แสดงให้เห็น

ว่า	 การใช้ปอเทืองที่อัตรา	 ๓,๐๐๐	 กิโลกรัมต่อไร่	

ให้ผลผลิตข้าวทั้งสองพันธุ์สูงที่สุดอีกด้วย	 สรุป

การใช้ปุ๋ยพืชสดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อพืชปุ๋ย

สดมีน้ำหนักสดมากกว่า	๒	ตัน	

	 ผลการศึกษาการใช้โสนอัฟริกันเป็นปุ๋ยพืช

สดกับข้าวในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	 พบว่าการใช้โสนอัฟริกันสามารถให้ผลผลิต

ข้าวเพิ่มขึ้นเป็น	๕๘๙	กิโลกรัมต่อไร่	 ในขณะการ

ให้ผลผลิตข้าวในแปลงที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยใด	 ๆ	 เลย

ให้ผลผลิตเพียง	 ๓๙๘	 กิโลกรัมต่อไร่	 หรือคิด

เป็นการใช้โสนอัฟริกันเป็นปุ๋ยพืชสด	ทำให้ผลผลิต

เพิ่ม	 ๔๗.๙	 เปอร์เซ็นต์	 ทวี	 และคณะ	 (๒๕๔๒)	

ได้ทำการศึกษาการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดในข้าว

ขาวดอกมะลิ	 ๑๐๕	 ในปี	 ๒๕๔๑	 และ	 ปี๒๕๔๒	

โดยดำเนินการที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร	 และ

ศูนย์วิจัยพัทลุง	 โดยพบว่าการใช้โสนอัฟริกันทำให้

ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ	 ๑๐๕	 ทั้งสองแห่ง	 ในปี	

๒๕๔๑	 และ	 ๒๕๔๒	 สูงกว่าแปลงที่ไม่ได้มีการใส่

ปุ๋ยใดเลย	 โดยที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร	ให้ผลผลิต

เฉลี่ย	 ๔๐๐	 และ	 ๔๑๐	 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ	

ขณะในแปลงที่ไม่ใส่อะไรเลยให้ผลผลิตเพียง	

๓๔๔	และ	๒๕๕	กิโลกรัมต่อไร่	ตามลำดับ	หรือ

คิดเป็นการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดทำให้ผลผลิต

ข้าวเพิ่มเป็น	๑๖.๒	และ	๖๐.๗	เปอร์เซ็นต์	ตาม

ลำดับสำหรับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง	 ในแปลงที่ใส่ปอ

เทือง	ให้ผลผลิต	๓๗๖	และ	๓๖๙	กิโลกรัมต่อไร่	

ตามลำดับ	 ขณะแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยใด	 ๆ	 เลย	 ให้

ผลผลิตเพียง	 ๒๗๐	 และ	 ๒๔๕	 กิโลกรัมต่อไร่	

ตามลำดับ	 หรือคิดเป็นการใช้ปอเทือง	 ทำให้

ผลผลิตข้ าว เพิ่ ม เป็น	 ๓๙ .๓	 และ	 ๕๐ .๖	

เปอร์เซ็นต์	 ตามลำดับ	 จะเห็นว่าการใช้ปุ๋ยพืชสด	

จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	 และจะเห็น

ผลดีมากขึ้น	 เมื่อมีการใช้ปุ๋ยพืชสดอย่างต่อเนื่อง

ในระยะเวลานาน	
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านป่าไม้	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	

ได้จัดสร้างป่าเสม็ดขาวจำลองขึ้น	 ด้วย

การนำกล้าไม้เสม็ดขาวจากป่าธรรมชาติ

มาปลูกเสริมบริเวณแปลงไม้เสม็ดขาวเดิมเพื่อให้

พื้นที่หนาแน่นด้วยไม้เสม็ดขาวเต็มพื้นที่	 จากนั้น

สำนักงาน	 กปร.	 ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด

ทำทางเดินศึกษาธรรมชาติ	ความยาว	๑๕๐	เมตร	

ซึ่ ง เป็นทางเดินที่ เชื่ อมต่อกับทางเดินศึกษา

ธรรมชาติป่าพรุจำลอง	 เดิม	 พร้อมจัดทำ	 ซุ้มสื่อ

ความหมาย	 จำนวน	 ๕	 ซุ้ม	 คือ	 ๑.ซุ้มศึกษา

ลักษณะทั่วไปของไม้เสม็ดขาว	๒.	ซุ้มเห็ดราในป่า

เสม็ดขาว	 ๓.ซุ้มเชื้อราและแมลงทำลายไม้เสม็ด

ขาว	๔.ซุ้มไม้เสม็ดขาวทำอะไรได้บ้าง	และ	๕.ซุ้ม

มาปลูกเสม็ดกันเถอะ	 ทั้ งนี้ เพื่ อให้นักเรียน			

นักศึกษา	 และประชาชนผู้ที่มาเดินชมได้ศึกษา	

เรียนรู้	 ให้ความสำคัญ	 และรู้จักนำส่วนต่างๆ	

ของไม้เสม็ดขาวมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าใช้จ่าย	

ลักษณะทั่วไปของไม้เสม็ดขาว	 ส่วนลำต้น	 เสม็ด

ขาวเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ผลัดใบ	 มีรูปทรงชีวิต	 (life	

form)	 ได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 เป็นพุ่มไม้ขนาด

ใหญ่	 (large	 bush)	 และไม้ยืนต้นขนาดใหญ่	

(tall	 tree)	 ไม้เสม็ดขาวที่พบในประเทศไทยส่วน

ใหญ่มีขนาดเล็ก	คือมีความสูงตั้งแต่	๕-๒๕	เมตร	

มีความโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ	๒๐	

เซนติเมตร	 แต่มีพบได้บ้างในบางพื้นที่ที่พบว่ามี

ความโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า	 ๕๐	

เซนติ เมตร	 เช่น	 ที่ป่าพรุ โต๊ะแดง	 จังหวัด

นราธิวาส	 ส่วนในต่างประเทศ	 พบว่าบางต้นมี

ความสูงถึง	 ๓๕	 เมตร	 ไม้เสม็ดขาวมีเรือนยอด

ทรงแคบรูปกรวยคว่ำ	เปลือกนอก	เป็นแผ่นบางๆ	

ท่องป่าพรุ...
รู้จักไม้เสม็ดขาว

บทความพิเศษ

ง
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ซ้อนกันเป็นชั้นหนา	มีสีขาวถึงน้ำตาลเทา	เปลือก

ชั้นในสีน้ำตาลอ่อน	 ลำต้นมักบิด	 ใบ	 ใบเดี่ยว	

เรียงเวียนสลับ	 แผ่นใบรูปหอก	 ยาว	 ๕-๑๐	

เซนติเมตร	กว้าง	๑.๕-๔	เซนติเมตร	ใบอ่อนมีขน

สีขาวเป็นมัน	 ใบแก่ผิวใบเกลี้ยง	 สีเทาแกมเขียว	

ปลายใบแหลม	 ก้านใบยาว	 ๐.๕-๑	 เซนติเมตร	

ราก	 มีระบบรากเป็นรากฝอย	 ไม่มีรากแก้ว	 ดอก	

มีสีขาว	 ออกดอก	 ๑-๓	 ดอก	 ตามง่ามใบ	

ออกดอกเกือบตลอดปี	 ผลและเมล็ด	 ผลมีขนาด

กว้างประมาณ	 ๔	 มิลลิเมตร	 ยาวประมาณ	 ๕	

มิลลิเมตร	 คล้ายรูปถ้วย	 ผลเสม็ดขาว	 ๑	 ผล	 มี

เมล็ดขนาดเล็กอยู่ภายในประมาณ	 ๒๐๐	 เมล็ด	

ผลสดจำนวน	๑	กิโลกรัม	ที่เก็บจากป่ารวมทั้งกิ่ง

ขนาดเล็ก	 เมื่อนำไปตากแดดแล้วแยกเอาเพียง

เมล็ดให้น้ำหนักเมล็ดได้ประมาณ	๖๗	กรัม	แต่ถ้า

แยกเอากิ่งออกก่อนแล้วนำผลสดเพียงอย่างเดียว

มาแยก	พบว่าผลสดจำนวน	๑	กิโลกรัม	ให้เมล็ด

ได้ประมาณ	๑๒๕	กรัม	ซึ่งในทางปฏิบัติ	การเก็บ

เมล็ดเสม็ดขาว	 จะทำการเก็บผลรวมทั้งกิ่งขนาด

เล็ก	 เพราะจะเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้

จ่าย	ผลสดของไม้เสม็ดขาว	ปริมาตร	๑	ลิตร	มี

จำนวนผลประมาณ	 ๑๑,๓๐๐ผล	 ผลสดไม่รวมกิ่ง	

จำนวน	๑	กิโลกรัม	มีผลประมาณ	๒๖,๐๐๐	ผล	

เมล็ดเสม็ดขาว	 ๑	 กิโลกรัม	 มีจำนวนเมล็ด

ประมาณ	๕-๙	ล้านเมล็ด	เก็บผลได้เกือบตลอดปี	

ในส่วนของการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวในท้องถิ่น	

นั้น	 ไม้เสม็ดขาว	 เป็นพันธุ์ไม้ที่เอื้อประโยชน์ใน

รูปแบบต่างๆ	 ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ	

ป่า	 ด้วยการนำส่วนต่างๆ	 ของไม้มาใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจำวันมานานแล้ว	เช่น	เนื้อไม้	เนื้อไม้

เสม็ดขาวคงทนต่อสภาพที่เปียกชื้น	และทนต่อน้ำ

เค็ม	 มีการนำมาใช้สร้างที่พักอาศัย	 ทำฟืน	 ทำ

เสารั้ว	นั่งร้าน	เสาเข็ม	และเผาถ่าน	ซึ่งให้ถ่านที่

มีคุณภาพดี	 นำลำต้นที่มีขนาดใหญ่มาแปรรูปใช้

ทำเสาบ้าน	 ไม้ฟืน	 วงกบ	 ประตู	 หน้าต่าง	 นำ

ลำต้นที่มีขนาดเล็กมาใช้ทำคันเบ็ดตกปลา	หรือทำ

ไม้ค้างปลูกพืชไร่	 ทำไม้หลักหมายแนวปลูกพืช

สวน	 นอกจากนี้พบว่าเนื้อไม้เสม็ดขาวมีศักยภาพ

สูงในการนำมาผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์	 รวมทั้ง

สามารถนำเนื้อไม้มาใช้ในงานแกะสลักได้อย่างดี	

การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวสำหรับทำรั้วบ้าน	

คอกวัว	 โรงเรือนเลี้ยงไก่	 ปกติจะใช้ไม้เสม็ดขาว

อายุประมาณ	 ๒-๓	 ปี	 ส่วนการเลื่อยเป็นไม้

แปรรูป	 ทำโครงสร้างบ้าน	 เช่น	 คาน	อกไก่	 ทำ

เสา	 หรือ	 อื่นๆ	 จะใช้ไม้ที่มีมากกว่า	 ๕	 ปีขึ้นไป	

เปลือก	 ในสมัยก่อนประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ	

ป่าเสม็ดขาว	 นำเปลือกของลำต้นมาทำฝาบ้าน	
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มุงหลังคา	 อุดรูรั่วของเรือ	 และใช้เป็นวัสดุในการ

ย้อมแห	อวน	เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้

ใช้งานได้นานขึ้น	 ทำฉนวนกันความร้อน	 ทำขี้ไต้

จุดไฟให้แสงสว่าง	 รวมทั้งใช้ยัดฟูกและหมอน	

นอกจากนี้เปลือกของไม้เสม็ดขาวมีประโยชน์ใน

การนำมาใช้ในการประเมินอายุของต้นไม้ที่ปลูกได้	

โดยพบว่าจำนวนชั้นของเปลือก	 มีความสัมพันธ์

กับจำนวนปีที่ปลูก	 ใบ	 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน

ชนบท	ได้นำใบเสม็ดขาวมาต้ม	เพื่อใช้ดื่มแทนน้ำ

ชา	 เป็นการช่วยรักษาโรคปวดเมื่อย	 ดีซ่าน	 โรค

หอบ	 ถ่ายพยาธิ	 แก้ไอ	 และดื่มช่วยให้มดลูกของ

สตรีหลังคลอดบุตรเข้าอู่เร็ว	 และในต่างประเทศ	

รวมทั้งในภาคใต้ของประเทศไทย	 มีการนำใบมาส

กัดเอาน้ำมันเขียวที่เรียกทางการค้าว่า	 cajuput	

oil	หรือ	Melaleuca	oil	ซึ่งจัดอยู่ในพวกน้ำมันที่

ไม่มีพิษ	 ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้	 นำมาใช้เป็นสาร

ผสมทำยาหม่อง	 ยาสระผม	 น้ำหอม	 รวมทั้งมี

สรรพคุณทางยาสามัญประจำบ้าน	 ใช้รับประทาน

แก้ไอ	 หวัด	 ยาระบาย	 ยาผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	

และยาถ่ายพยาธิ	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 cajuput	

o i l	 นี้	 มีสรรพคุณไล่ยุ ง	 และออกฤทธิ์ ฆ่ า

แบคทีเรีย	 และออกฤทธิ์ฆ่าปลวกทำลายไม้ได้ดี	

รวมทั้งยอดอ่อนสามารถนำมากินเป็นผักสดได้	

สำหรับในส่วนของประโยชน์ทางอ้อมนั้น	ป่าเสม็ด

ขาวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเห็ดป่าชนิดหนึ่งที่

นิยมเรียกว่า	“เห็ดเสม็ด”	นำมาปรุงเป็นอาหารให้

รสชาติดี	 และมีราคาสูง	 นอกจากนี้ใช้ปลูกเป็น

พืชให้ร่มเงา	 กำบังลม	 และปลูกเพื่อป้องกันหน้า

ดินไม่ให้ถูกชะล้าง	 รวมทั้งมีประโยชน์ทางระบบ

นิเวศ	 โดยป่าเสม็ดขาวเป็นที่อยู่อาศัยของผึ้ง	

สัตว์ป่าและนกน้ำต่างๆ	

	 หากท่านยังไม่รู้จักไม้เสม็ดขาว	 หรือต้องการ

รู้จัก	 ไม้เสม็ดขาวให้มากขึ้นสามารถไปเที่ยวชมได้	

ที่งานป่าไม้	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้

ทุกวัน	 โดยเฉพาะการศึกษา	 เรียนรู้	 ธรรมชาติ	

และระบบนิเวศน์ป่าพรุ	 ตามทางเดินศึกษา

ธรรมชาติป่าพรุ	 และพืชสมุนไพรป่าพรุ	 หรือหาก

มีเวลามากพอ	 จะครึ่งวันหรือเต็มวัน	 แวะมา

เยี่ยมชม	 กิจกรรมด้านการเกษตรนานา	 โดยจัด

แสดงในรูปแบบ	 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต	

หรือท่านที่สนใจต้องการนำกลุ่ม	 สมาชิก	 ชมรม	

ต่าง	 ๆ	 เข้าชมเป็นหมู่คณะ	 ทำหนังสือแจ้งล่วง

หน้า	 ได้ที่	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ	 ตำบลกะลุวอเหนือ	

อำเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส	 หรือ	 แจ้งทาง

โทรศัพท์	 ๐	 ๗๓๖๓	 ๑๐๓๓	 /	 ๐	 ๗๓๖๓	 ๑๐๓๘	

โทรสาร	๐	๗๓๖๓	๑๐๓๔	เรายินดีต้อนรับและให้

บริการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง	
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มื่อวันที่	 ๗	 เดือนตุลาคม	 พ.ศ.๒๕๓๖	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จฯ	

ทรงงาน	ณ	บ้านทุ่งเค็จ	จังหวัดปัตตานี	

มีราษฎรซึ่งได้รับความเดือดร้อน	 (ร้องไห้)	 เข้า

ถวายฎีกา	 เรื่อง	ปลากะพง	ที่เลี้ยงในกระชังตาย	

เนื่องจากได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำเปรี้ยว

ไหลบ่าสู่แหล่งน้ำที่เลี้ยงในช่วงฤดูฝน	 จึงเป็นที่มา

ของ	“ปลาร้องไห้”	และ	ต่อมาวันที่	๑๔	ตุลาคม	

พ.ศ.๒๕๓๖	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มีพระ

ราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	ศึกษา

หาแนวทางการเลี้ยงปลาในน้ำ	 ๓	 รส	 (เค็ม	 จืด	

และ	 เปรี้ยว)	 ความว่า	 “การศึกษาการเลี้ยงปลา

น้ำกร่อยในศูนย์ฯให้ศึกษาหาวิชาการเลี้ยงและ

การแก้ไขอันจะเป็นตัวอย่างที่ดีและมีประโยชน์	 ”	

จากระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมางานประมง	 ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้ศึกษาทดลอง

พัฒนาคัดเลือกพันธุ์ปลาและนำมาเลี้ยงในสภาพ

น้ำเปรี้ยว	 (pH๕)	 พบว่า	 พันธุ์ปลาที่มีความ

ทนทานและเจริญเติบโตค่อนข้างดีและเลี้ยงง่าย	

ได้แก่	 ปลานิลและปลาแรด	 นอกจากนั้นปลานิล

ยังมีความทนทานและเลี้ยงได้ดีในสภาพของน้ำ

กร่อยความเค็ม	๐	-	๑๕	ppt	ซึ่งจะนำปลานิลที่

พัฒนาคัดเลือกพันธุ์แล้วไปส่งเสริมการเลี้ยงทด

แทนปลากะพงในช่วงฤดูฝนแก่เกษตรกรบางพื้นที่	

ที่ ได้ รั บผลกระทบจากน้ ำ เปรี้ ยวต่ อไป	 ใน

ปีงบประมาณ	๒๕๕๑	งานประมงฯ	ได้ดำเนินงาน

ขยายผล	 การเลี้ยงปลานิลพัฒนาพันธุ์ทนน้ำ

เปรี้ยว	 สู่เกษตรกรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์	 จำนวน	

๒๐๐	 ราย	 และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะ

เลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส	

จำนวน	๒๖๐	ราย	รวมจำนวน	๔๖๐	ราย	พร้อม

ทั้งออกติดตามผลและให้คำแนะนำ	 ปรากฏว่า	

ปลานิลพัฒนาพันธุ์ทนน้ำเปรี้ยว

เรื่องพิเศษ

เ
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ปลานิลพัฒนาพันธุ์ทนน้ำเปรี้ยว	 มีผลการเจริญ

เติบโตดีและมีอัตราการรอดสูง	เป็นที่ต้องการของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในจังหวัดนราธิวาส	

	 ปัจจุบัน	 งานประมง	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ	 สามารถผลิตปลานิลพัฒนาพันธุ์	 ทน

น้ำเปรี้ยว	 ได้เดือนละ	๖๐,๐๐๐	ตัว	 (ขนาด	๒-๓	

เซนติเมตร)	 ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อ

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

เกษตรกร	 จึงต้อง

เพิ่ มกำลั งการ

ผลิตและการ

จัดการ	 ระบบ

เพาะฟักให้ได้

ผลผลิตลูกปลา

ที่มากขึ้นต่อไป	แต่

ทั้งนี้หากเกษตรกรราย

ใดต้องการที่จะเลี้ยงปลา	

ต้องมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ ยวกับการเลี้ ยงปลา		

นั้น	 ๆ	 ด้วย	 เพื่อป้องกัน

ความเสียหายระหว่างการเลี้ยง	

หรือผู้ใดมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพการเลี้ยง

ปลาควรมีข้อควรคิดก่อนการตัดสินใจเลี้ยงปลา	

ดังนี้	 ๑.	 สถานที่เลี้ยงปลา	 การคมนาคมสะดวก	

มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำ	 มีระบบ

สาธารณูปโภคห่างไกลสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ดี (น้ำ

เสีย,เสียงดัง)	 ไม่มีศัตรูปลา	 (นก,	 งู,	 ตะกวด,	

ขโมย)	 คำนึงถึงการขยายกิจการ

ในอนาคต	 อยู่ใกล้แหล่ง

อ าห า รและพั น ธุ์

ปลา	๒.	รูปแบบ

การเลี้ ยง	 ๑. )	

การเลี้ยงแบบ

ยังชีพ	 เป็นการ

เลี้ ย งปลา เพื่ อ

บ ริ โ ภ ค ใ น ค รั ว

เรือน	 (เพิ่มรายได้ลด

รายจ่ าย )	 ถ้ า เหลือ

จำหน่าย	 ลงทุนน้อยให้

อาหารที่เหลือหรือผลิตเอง	

เช่น	 รำ	 ปลายข้าวต้ม	 กาก

ถั่ว	 กากมะพร้าว	 เศษผัก	
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	 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือฝึกปฏิบัติการเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ปลา	

ได้ที่	 งานประมง	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 จังหวัดนราธิวาส	

โทรศัพท์	๐	๗๓๖๓	๑๐๓๓	/	๐	๗๓๖๓	๑๐๓๘	หรือที่	สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนราธิวาส	โทรศัพท์	

๐	๗๓๕๓	๕๐๖๒	

	

	

ไส้ไก่	 เศษปลา	 ฯลฯ	 อีกทั้งการปล่อยพันธุ์ปลาไม่หนาแน่นเกินไป	

ทำให้การดูแลเอาใจใส่ไม่มากนัก	 สถานที่เลี้ยง	 ได้แก่	 ในร่องสวน	

บ่อดินขนาดเล็ก	 บ่อซีเมนต์	 บ่อพลาสติก	 ชนิดปลาที่เลี้ยง	 เช่น	

ปลานิล	ปลาดุก	ปลาหมอ	ปลาสลิด	ปลาตะเพียน	ปลาแรด	ฯลฯ	

๒)	 การเลี้ยงเป็นอาชีพ	 ต้องคำนึงถึงผลผลิต	 ต้นทุน	 ผลตอบแทน

และกำไร	 มีการจัดการระบบเลี้ยงที่ดี	 ได้ผลผลิตต่อเนื่อง	 รู้เรื่องการ

ตลาด	จะทำให้ไม่ขาดทุน	สถานที่เลี้ยง	ควรเป็นกระชังหรือบ่อดินขนาด

ใหญ่ชนิดปลาที่เลี้ยง	เช่น	ปลานิล	ปลาดุก	ปลาทับทิม	ฯลฯ	๓.	ทุน	ในการ

เลี้ยงปลาต้องดำเนินการตามแบบพอเพียง	 ประมาณตนว่ามีทุนมากน้อยเพียงไร	 ไม่โลภค่อยๆสั่งสม

เพิ่มพูนประสบการณ์	ในการขยายการเลี้ยงต่อไป	๔.	

ความรักอาชีพ	 ต้องเป็นบุคคลที่อดทนต่อความยาก

ลำบาก	เพราะการเลี้ยงปลาไม่มีวันหยุด	มีการเอาใจ

ใส่	 ช่างสังเกต	 ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ	 ๕.	 ตลาด	 ต้อง

ทราบความต้องการของตลาดว่านิยมบริโภคปลา

อะไร	 ขนาดเท่าไหร่	 เป็นปลาประเภทใด	 (ปลาเป็น,	

ปลาตาย,	 ปลาแช่น้ำแข็ง,	 ปลาแปรรูป)	 ราคาขึ้นลง

อย่างไร	

		 เกษตรกร		 พ่อค้าผู้รวบรวม		 พ่อค้าคนกลาง		 พ่อค้ารายย่อย		 ผู้บริโภค	

	 	

	 ผู้บริโภค	

วารสารพัฒนาที่ดิน 3�

รูปแบบการตลาด
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หน้าวัว...เสริมรายได้

ไ
มีอะไรในกรมพัฒนาที ่ดิน

ม้ดอกสกุลหน้าวัว	 (Anthurium	spp.)	 เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง

ของประเทศไทย	 โดยได้รับการพัฒนาให้เป็นไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก	 และ

นิยมใช้กันแพร่หลายในประเทศ	 เนื่องจากมีพันธุ์และสีสันหลากหลาย	 ใช้

ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง	 และมีอายุการใช้งานได้นาน	 จากการศึกษาและ

ทดสอบปลูกเป็นพืชร่วมในสวนยางพารา	 ที่โครงการสวนยางเขาสำนัก	 และ

โครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศน์	 โดยงานวิชาการเกษตร	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทอง	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 จังหวัดนราธิวาส	 พบว่า	 สามารถเจริญ

เติบโตและออกดอกได้ดี	 หน้าวัว	 เป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับแนะนำหรือ

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชร่วมในสวนยางพารา	 เพื่อเสริมรายได้ในช่วงฤดูฝน

ที่มีจำนวนวันกรีดน้อยหรือในช่วงที่ราคายางตกต่ำ	 สภาพแวดล้อมที่เหมาะ

สมในการปลูกหน้าวัว	 คือ	 มีร่มรำไร	 มีแสงแดดประมาณ	๒๐	 -	 ๓๐	

เปอร์เซ็นต์	 และต้องการความชื้นสูง	 หากนำมาปลูกในสวนยาง

พารา	 ควรปลูกในสวนยางพาราอายุประมาณ	 ๑๐	 ปี	 นอกจาก

ปริมาณแสงเพียงพอกับการเจริญเติบโตและออกดอกแล้ว	 ยังมี

เวลายาวนานเพียงพอกับการลงทุน	 สำหรับพันธุ์ที่แนะนำการปลูก

หน้าวัวในสวนยางพารา	 ควรใช้พันธุ์ที่ต้านทานโรคและทนทานต่อ

แสงแดด	 สายพันธุ์ไทยที่เหมาะสม	 ได้แก่	 เปลวเทียนภูเก็ต	 (สีชมพู)	 เปลว

เทียนลำปาง	(สีขาว)	หน้าวัวผกามาศ	(สีส้ม)	และหน้าวัวดวงสมร	(สีแดง)	วิธี

การปลูกเป็นวิธีการที่ไม่ยากมากนัก	 ใช้ต้นพันธุ์ที่มีใบ	๓	 -	๔	 ใบ	และ	มีราก	

๒	 -	 ๓	 ราก	 วิธีการปลูก	 ปลูกในแปลงโดยใช้กาบมะพร้าวสับเป็นวัสดุ

ปลูกหลัก	 และใช้เศษอิฐหักผสมบ้างเพื่อกันต้นล้ม	 นิยมปลูกแถวคู่	

ระยะปลูก	 ๕๐x๕๐x๕๐	 เซนติเมตร	 จำนวนต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูก

ประมาณ	๓,๒๐๐	ต้น	และ	๒,๗๕๐	ต้น	ต่อพื้นที่ปลูก

ยางพารา	๑	 ไร่	 เมื่อใช้ระยะปลูกยางพารา	๒.๕x๘

เมตร	(ภาพที่	๑)	และระยะปลูกยางพารา	๓x

๗	เมตร	(ภาพที่	๒)	โดยปลูกห่างแถวยาง

พารา	 ๒	 เมตร	 และ	 ๑.๗๕	 เมตร	

ตัวอย่างการปลูกดังนี้	

วารสารพัฒนาที่ดิน�0
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8 Á.

5 Á.

1.5 Á.

2.5 Á.

25 «Á.

50 «Á. 100 «Á.

7 Á.

3.5 Á.

1.75 Á.

3 Á.

50 «Á.

50 «Á.

100 «Á.

25 «Á.

	 วิธีการปฏิบัติและการดูแลรักษา	 การใส่ปุ๋ย	

ในปีแรกใช้ปุ๋ยเกล็ด	สูตร	๒๑-๒๑-๒๑	อัตรา	

	๑๕	กรัม	ผสมน้ำ	๒๐	ลิตร	สลับกับปุ๋ยน้ำสูตร	

๑๑-๘-๖	อัตรา	๓๐	ซีซี	ผสมน้ำ	๒๐	ลิตร	ฉีดพ่น

สัปดาห์ละครั้ง	 ในปีต่อๆ	 ไปยังคงใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร	

๒๑-๒๑-๒๑	 อัตราเท่าเดิม	 ฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้ง	

และสลับด้วยปุ๋ยเกล็ดสูตร	๑๐-๕๒-๑๗	อัตรา	๓๐	

กรัม	 ผสมน้ำ	 ๒๐	 ลิตร	 ฉีดพ่นเดือนละครั้งเพื่อ

เร่งดอก	การป้องกันกำจัดโรค	ในฤดูฝนมักมีโรคที่

เกิดจากเชื้อรา	 ระบาดทางใบและดอก	 เช่น	 โรค

แอนแทรคโนส	 ควรใช้สารออโธไซด์ฉีดพ่นเพื่อ

ป้องกันหรือในช่วงเป็นโรคเพียงเล็กน้อย	 อัตรา	

๕๐	กรัม	ผสมน้ำ	๒๐	ลิตร	ถ้าโรคระบาดรุนแรง

ให้สลับด้วยสารอาลีเอท	อัตรา	๓๐	กรัม	ผสมน้ำ	

๒๐	 ลิตร	 ฉีดพ่น	 ๒	 สัปดาห์ต่อครั้ง	 และค่อยๆ	

ห่างออกไป	 ส่วนในช่วงแล้งไม่จำเป็นต้องใช้สาร

เคมี		การให้น้ำ	 ในช่วงฤดูแล้งควรรดน้ำให้ชุ่มทั้ง

ต้นและวัสดุปลูก	วันละ	๒	ครั้ง	คือ	เช้าและเย็น	

ผลผลิต	เริม่ออกดอกหลงัจากปลกูประมาณ	๕	-	๗	

เดือน	 ในปีแรกผลผลิตดอกยังน้อย	 ในปีถัดไป

ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ	 ๒๒,๐๐๐	 และ	 ๑๖,๐๐๐	

ดอก	 ต่อพื้นที่ปลูกยางพารา	 ๑	 ไร่	 เมื่อใช้ระยะ

ปลูกยางพารา	 ๒.๕x๘	 เมตร	 และ	 ๓x๗	 เมตร	

ตามลำดับ	 การเก็บเกี่ยว	 ควรตัดดอกในช่วงเช้า	

ภาพที่๑ การปลูกไม้ดอกสกุลหน้าวัว๔แถวคู่ในระหว่าง
แถวยางพาราระยะปลูกยางพารา
๒.๕x๘เมตร

ภาพที่๒การปลูกไม้ดอกสกุลหน้าวัว๓แถวคู่ในระหว่าง
แถวยางพาราระยะปลูกยางพารา๓x๗เมตร

โดยเลือกจานรองดอกที่มีดอกจริงบนจานรองดอก	

๑/๒	-	๓/๔	ของจาน	ให้สังเกตจากสีของจานรอง

ดอกที่เปลี่ยนไป	 ซึ่งจะทำให้ดอกที่ตัดมานั้นมีอายุ

การใช้งานได้นานไม่ต่ำกว่า	 ๑	 สัปดาห์	 ต้นทุน

การผลิต	และรายได้	(ในพืน้ทีป่ลกูยางพารา	๑	ไร)่	

ในปีแรกต้นทุนจะประกอบด้วยค่าต้นพันธุ์	 วัสดุ

ปลูก	 อุปกรณ์ให้น้ำ	 ปุ๋ย	 และสารเคมีป้องกัน

กำจัดโรค	เฉลี่ยประมาณ	๕๑,๗๐๐	และ	๔๔,๔๐๐	

บาท	 ต่อพื้นที่ปลูกยางพารา	 ๑	 ไร่	 เมื่อใช้ระยะ

ปลูกยางพารา	 ๒.๕x๘	 เมตร	 และ	 ๓x๗	 เมตร	

ตามลำดับ	 ต้นทุนการผลิตแตกต่างกันบ้างขึ้นกับ

ราคาขายและพันธุ์ที่ไม่เหมือนกัน	 ในปีต่อๆ	 ไปมี
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เฉพาะค่าปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกำจัดโรค	 เฉลี่ย	

๒	 บาทต่อต้น	 หรือประมาณ	 ๖,๔๐๐	 บาท	 และ	

๕,๕๐๐	บาท	ต่อพื้นที่ปลูกยางพารา	๑	ไร่	เมื่อใช้

ระยะปลูกยางพารา	 ๒.๕x๘	 เมตร	 และ	 ๓x๗	

เมตร	ตามลำดับ	สำหรับรายได้จากการตัดดอกใน

ปีแรกยังคงต่ำ	 เฉลี่ยประมาณ	 ๓๔,๔๕๐	 บาท	

และ	๒๙,๖๐๐	บาท	ต่อพื้นที่ปลูกยาง	๑	ไร่	ในปี

ต่อๆ	 ไป	 รายได้เฉลี่ยประมาณ	 ๘๐,๐๐๐	 บาท	

และ	 ๖๘,๗๕๐	 บาทต่อพื้นที่ปลูกยางพารา	 ๑	 ไร่	

เมื่อใช้ระยะเวลาปลูกยางพารา	 ๒.๕x๘	 เมตร	

และ	๓x๗	 เมตร	ตามลำดับ	ฉะนั้นผลตอบแทน

จะสามารถคืนทุนได้ในปีที่	 ๒	หลังจากปลูก	และ

จะมีรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายต้นพันธุ์	 ซึ่ง

เริ่มขยายพันธุ์ได้ในปีที่	 ๔	 -	 ๕	 เป็นต้นไป	 ข้อ

เสนอแนะในการปลูกไม้ดอกสกุลหน้าวัวเพื่อเสริม

รายได้ในสวนยางพารา	 เป็นแนวทางที่เหมาะสม

สำหรับสวนยางพาราในบางพื้นที่เท่านั้น	 โดยให้

พิจารณาถึงแหล่งที่มีตลาดรองรับ	 นอกจากนี้

เจ้าของสวนควรคำนึงปัจจัยอื่นๆ	ด้วย	คือ		
	 ๑.แหล่งน้ำในสวนควรมีเพียงพอสำหรับการ

ให้น้ำไม้ดอกในช่วงฤดูแล้ง	 ๒.แรงงานเจ้าของ

สวนควรมีแรงงานเพียงพอสำหรับดูแลรักษา

แปลงไม้ดอก	 ๓.ปริมาณพื้นที่ปลูก	 ให้พิจารณา

จากเงินทุนที่มีอยู่	 และการปลูกควรเริ่มจากพื้นที่

น้อยๆ	 แล้วค่อยขยายออกไปเมื่อมีประสบการณ์

เพิ่มมากขึ้น	และควรหมั่นคอยดูแลเอาใจใส่	แล้ว

จะได้ผลอย่างที่ต้องการ	

	 ผู้สนใจต้องการปลูกหน้าวัว	 ติดต่อขอราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่ งานวิชาการเกษตร	 ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 อันเนื่องมาจากพระ

ราชดำร	ิ ตำบลกะลวุอเหนอื	 อำเภอเมอืง	 จงัหวดั

นราธวิาส	โทรศพัท	์๐	๗๓๖๓	๑๐๓๓	/	๐	๗๓๖๓	

๑๐๓๘	โทรสาร	๐	๗๓๖๓	๑๐๓๔	
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ทัวร์หมอดิน

มื่อวันที่	 ๑๓-๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๕๒	 กรม

พัฒนาที่ดินได้จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร	

เ ยี่ ย ม ชมก า รด ำ เ นิ น ง านด้ า น ง านก า ร

พัฒนาที่ ดิ น ของโครงการศู นย์ เ รี ยนรู้ ก า ร

พัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ของ

จังหวัดกระบี่โดยฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	

สำนักงานเลขานุการกรม	กรมพัฒนาที่ดิน	พร้อม

กับสื่อมวลชน	

	 วันที่	 ๑๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๒	 เวลาประมาณ	

๖.๐๐	 น.	 ทีมงานและสื่อมวลชนพร้อมกันที่สนาม

บินสุวรรณภูมิ	สู่จังหวัดกระบี่	เวลา	๙.๐๐	น.	ถึง

สนามบินกระบี่	 เจ้าหน้าที่	 สพข.๑๑,	 สพด.กระบี่	

โดยนายถวิล	 มั่งนุ้ย	 หัวหน้าสถานีกระบี่	 ให้การ

ต้อนรับและนำขบวนสื่อมวลชน	 เดินทางดูศูนย์

เรียนรู้การพัฒนาที่ดินที่กระบี่ยึดหลักเศรษฐกิจพอ

เพียง	 สร้างความมั่นคงในอาชีพ	 ของนางจันทร์

นิภา	หวานสนิท	บ้านเลขที่	๕๐	ม.๗	บ้านใสสด	

ต.ดินอุดม	อ.ลำทับ	จ.กระบี่	

	 ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองข้าวยากหมากแพง

เช่นนี้	 หนทางที่จะดำรงชีวิตรอดปลอดภัยมาก

ที่สุด	 น่าจะเป็นการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ		

‘สื่อมวลชนสัญจร’
ตามกรมหมอดินดูงานในพื้นที่ จ.กระบี่

เ

สพข.๑๑ :สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๑๑
สพด.กระบี่ :สำนักงานพัฒนาที่ดินกระบี่

เร่ือง : ชริตา โล่ห์จินดา

aw �������������� cs2.inx   43 9/23/09   5:04:35 PM



วารสารพัฒนาที่ดิน��

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพราะ

ไม่ว่าจะอาชีพใดหรือเป็นใครก็สามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ได้ทั้งนั้น	 ไม่เว้นแม่แต่อาชีพเกษตรกร	

ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ตระหนักถึงความสำคัญของ

แนวเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้จัดทำโครงการศูนย์

เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน	 ตามแนวเศรษฐกิจพอ

เพียง	 ขึ้ นมา เพื่ อ เป็นจุด เรี ยนรู้ ด้ านการ

พัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ	 โดยขณะนี้มีกระจาย

อยู่ทั่วประเทศกว่า	๘๐๐	ศูนย์		

	 ศูนย์ เรียนรู้ การพัฒนาที่ ดิน	 ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง	หมู่ที่	๗	บ้านใสสด	ตำบลดิน

อุดม	อำเภอลำทับ	จังหวัดกระบี่	 เป็นศูนย์เรียนรู้

หนึ่งที่มีการผสมผสานศาสตร์ของการพัฒนาที่ดิน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไว้มากมาย	 โดยมีนาง

จันทร์นิภา	หวานสนิท	หมอดินอาสาประจำตำบล	

เป็นผู้ดำเนินงาน	

	 หมอดินจันทร์นิภา	 หรือพี่จอย	 เล่าถึงที่มา

ของศูนย์ เ รี ยนรู้ การพัฒนาที่ ดิน	 ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง	 ว่า	 เริ่มแรกมีความตั้งใจ

ที่ทำการเกษตรโดยใช้ระบบอินทรีย์	 เพื่อลดต้นทุน

การผลิต	 จึงได้พยายามศึกษาหาความรู้และโชคดี

ที่ ได้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมโครงการพระ

ราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 ของหน่วยงาน	

รพช.(เร่งรัดพัฒนาชนบท)	 ในสมัยนั้น	 ประกอบ

กับได้รับการคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านให้เป็นตัวแทน

เข้ารับการฝึกอบรมเป็นหมอดินอาสาประจำ

หมู่บ้าน	 ทำให้ได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำ

เกษตรอินทรีย์เป็นอย่างดี		

	 แต่ช่วงแรกก็มีอุปสรรคโดยเฉพาะในพื้นที่

ตำบลดินอุดมนั้นมูลสัตว์หายาก	จะใช้แต่ละทีต้อง

สั่งซื้อเป็นจำนวนมากจากต่างจังหวัด	 ยิ่งเงินทุน

ไม่มียิ่งลำบากก็เลยชวนสามีใช้รถซาเล้งออกหา

เก็บมูลสัตว์ในหมู่บ้าน	 ถ้าวันไหนว่างจากการทำ

ยางแผ่นก็จะออกเก็บมูลสัตว์ทุกวัน	 จนคนใน

ละแวกนั้นหาว่าเราสติไม่ดี	 แต่เราก็ไม่สนใจก็ทำ

อย่างนั้นเรื่อยมา	จนกระทั่งได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	 มี

เกษตรกรละแวกบ้านเข้าร่วมจำนวน	 ๖๐	 ราย	

และได้ดำเนินการมาเรื่อยๆ	 ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่ม	

๗๕	 คน	 ทางกลุ่มได้ร่วมกันผลิตปุ๋ยหมัก	 น้ำหมัก

ชีวภาพ	 สารป้องกันแมลงสัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง	

บางรายนำสารตัวเร่งไปผลิตเองและมีการขยาย

ผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ในส่วนที่ผลิตได้ไปใช้กับปาล์ม

น้ำมัน	ยางพารา	และพืชผัก		

	 และเมื่อปี	 ๒๕๕๑	 กรมพัฒนาที่ดิน	 มี		

นโยบายให้สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ	 คัดเลือก

พื้นที่จากจุดเรียนรู้ที่พอมีศักยภาพ	 ยกฐานะเป็น

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน	ตามแนวเศรษฐกิจพอ
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เพียง	 ทางกลุ่มของหมอดินจันทร์นิภาก็ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ	 ประจำตำบลตำบล	

เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน	ทุก

กิจกรรมที่หน่วยฯ	 ได้จัดทำจุดเรียนรู้ครบวงจร

ของงานกรมพัฒนาที่ดิน		

	 โดยศนูยเ์รยีนรูฯ้	 แหง่นี	้ ไดด้ำเนนิการทำจดุ

เรียนรู้ไว้หลายจุด	 ดังนี	้ จุดเรียนรู้การปลูกหญ้า

แฝกเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมรอบแปลงผักหวาน

บ้านและรอบไม้ผล	 จุดเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก

เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	 บริเวณรอบขอบสระและ

ร่องน้ำในสวนปาล์ม	 จุดเรียนรู้การปลูกพืชผสม

ผสานจำพวกผกั	ฟกั	แฟง	ถัว่ฝกัยาว	ถัว่พ	ูบวบ	

	 จุดเรียนรู้การเลี้ยงปลา	 โดยให้อาหารผสม	

พด.๒	และบำบัดน้ำในบ่อโดยใช้	พด.๖	จุดเรียนรู้

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์(ปุ๋ยหมัก)	 โดยใช้ทะลายปาล์ม	

ซุปเปอร์	พด.๑	(ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ)	ซุปเปอร์	

พด.๒	 จุดเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร	 เพื่อเป็น

วัสดุในการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช	จุดเรียน

รู้หมูหลุม	 เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก	 โดยใช้แกลบข้าวเป็น

วัสดุ	

	 “ตั้งแต่ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การ

พัฒนาที่ดิน	 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา	 ก็

มีหน่วยงานของรัฐ	 เอกชนและเกษตรกรมาดูงาน

ตลอดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยุวของมูลนิธิสุภนิมิต	คณะ

นักศึกษา	 กศน.	 ทหารจากค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

ทุ่งสง	 ซึ่งทางสมาชิกกลุ่มทุกคนพร้อมที่จะให้

ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตร

แบบพอเพียงให้กับผู้สนใจอย่างเต็มใจ	 นอกเหนือ

จากนี้ในอนาคตทางกลุ่มยังได้วางแผนที่จะใช้ใบ

ของหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์มาจักสานเป็นตะกร้า	

หมวก	 หรือผลิตภัณฑ์จักสานรูปแบบต่างๆ	

จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกอีกทาง

หนึ่งด้วย”	หมอดินจันทร์นิภา	กล่าว	

	 ก่อนจากกันหมอดินจันทร์นิภา	ยังฝากแง่คิด

ดีๆ	 มาด้วยว่า	 การทำกิจกรรมตามเศรษฐกิจพอ

เพียงจะต้องมี ใจโอบอ้อมอารี ย์	 เสี ยสละ	

ครอบครัวเข้าใจ	 เพราะการทำศูนย์เรียนรู้จะต้อง

มีคนมาพบปะบ่อย	 ต้องมีเวลาที่จะถ่ายทอดความ

รู้ให้กับเขาอย่างเต็มที่และอย่างเต็มใจด้วย	 โดย

ไม่มีกั๊ก	 ดังนั้นหากใครต้องการจะไปศึกษาดูงาน

ของศูนย์ เ รี ยนรู้ การพัฒนาที่ ดิน	 ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง	 ติดต่อไปได้ที่	 หมอดินจันทร์

นิภา	 ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์	 ๐-๘๗๘๙๒-๕๔๘๐	

รับรองจะได้รับแง่คิดดีๆ	อีกมากมาย		

	 วันที่	๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๒	เดินทางไปดูการ

แก้ปัญหาน้ำเค็มท่วมที่นา	 ต.คลองประสงค์	

จ.กระบี่	 เพื่อพลิกฟื้นสู่นาข้าวสังข์หยดคุณภาพ	

โดย	 นายบัณฑิต	 ตันศิริ	 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	

นายชุมพล	 คงอินทร์	 ผอ.สพข.๑๑	 และนายถวิล	

มั่งนุ้ย	 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน	 จ.กระบี่	 นำ

คณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม	

	 จังหวัดกระบี่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผล

กระทบจากภัยสึนามิ	 ถึงแม้เวลาจะผ่านล่วงเลย

มาหลายปีแต่สิ่งที่ยังหลงเหลือไว้คือปัญหาน้ำเค็ม

ลุกล้ำพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร	 ในพื้นที่ตำบล

คลองประสงค์	 ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางเมืองกระบี่	
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ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถ

ปลูกข้าวได้ทุกฤดูการผลิต	 ส่วนใหญ่จะปลูกได้ปี

ละครั้งเท่านั้น	 ซึ่งการปลูกข้าวของชาวตำบล

คลองประสงค์จะเป็นลักษณะปลูกไว้บริโภคในครัว

เรือน	 ถ้าเหลือจึงจะขาย	 สำหรับพันธุ์ข้าวที่นี่จะ

เน้นปลูกข้าวสังข์หยด	 ที่นำมาจากพัทลุง	 แต่ด้วย

ความที่ดินมีความเค็มจัดจึงได้รสชาติที่แตกต่าง

จากแหล่งกำเนิด	 จนเป็นที่ติดอกติดใจผู้ที่เคยลิ้ม

ลองจนกระทั่งไม่พอขาย	 ดังนั้น	 ปัญหาน้ำเค็มจึง

เป็นปัญหาที่เกษตรกรกังวลมากที่สุด	 โดยเฉพาะ

เวลาน้ำเค็มท่วมที่นาก็ต้องหยุดปลูกข้าวไป	 ๔	 ปี	

ทำให้บนเกาะแห่งนี้มีนาร้างจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้

ประโยชน์		

	 แต่นับจากนี้ที่นาร้างกำลังจะได้รับการ

พัฒนาพลิกฟื้นให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ ง	

เพราะกรมพัฒนาที่ดินโดยการนำของนายบัณฑิต	

ตันศิริ	 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	 ได้เข้าไปให้ความ

ช่วยเหลือโดยการจัดสรรงบประมาณกว่า	 ๑.๕	

ล้านบาท	 ทำคันกั้นน้ำเค็ม	 ทำให้ เกษตรกร

สามารถปลูกข้าวได้มากขึ้น	

	 นายบัณฑิต	 กล่ าวถึ ง เรื่ องนี้ ว่ า	 พื้ นที่	

ต.คลองประสงค์มีพื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวได้ไม่ต่ำ

กว่า	 ๗๐๐	 ไร่	 แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้พื้นที่ได้

ทั้งหมด	 เพราะติดปัญหาน้ำเค็มท่วมที่นา	 ดังนั้น	

กรมฯ	 มีความตั้งใจว่าจะพัฒนาให้เป็นเมืองแห่ง

การอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เพราะนอกจากปัญหาน้ำ

เค็มท่วมที่นาแล้ว	 ลักษณะดินในพื้นที่ค่อนข้าง

เป็นดินกรด	 ดินเปรี้ยวค่อนข้างจัด	 บางแห่งเป็น

ดินเค็มปนเปรี้ยว	ซึ่งกรมฯ	 ได้จัดทำคันกั้นน้ำเค็ม

ไม่ให้น้ำทะเลท่วมเข้ามาในแปลงนาได้	 จากนั้นจะ

ค่อยทำการปรับปรุงบำรุงดินด้วยโดโลไมค์หรือปูน

มาร์ล	 เพื่อปรับความเป็นกรดของดิน	 นอกจากนี้

จะสอนให้ทำปุ๋ยหมักจากขี้ค้างคาว	หินฟอสเฟตใช้

แทนฟอสฟอรัส	 ใช้หอยเชอรี่	 เศษปลาทำน้ำหมัก

ชีวภาพ	 มีไนไตรเจนสูงใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้	 และ

ต่อไปจะขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ปลูกพืช

ปุ๋ยสด	 เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง	 โดยกรมฯ	 จะให้

เมล็ดพันธุ์	 แต่ต่อไปเกษตรกรต้องเก็บเมล็ดพันธุ์

ไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดไว้ใช้เอง	 จะได้

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี	 ซึ่งวิธีต่างๆ	

เหล่านี้จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวในปีแรกไม่น้อยกว่า	

๔๐	ถังต่อไร่		

	 สำหรับพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรปลูกอยู่ในขณะนี้

จะเป็นพันธุ์สังข์หยด	 เป็นพันธุ์พื้นเมือง	 ลักษณะ

ข้าวจะแข็งคนภาคใต้นิยมรับประทาน	 แต่เป็น

พันธุ์ที่ ให้ผลผลิตไม่สูงมาก	 ซึ่งกรมฯ	 จะนำ

เทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยเพิ่มผลผลิต	 พร้อมกันนี้

จะส่งเสริมให้ปลูกข้าวพันธุ์อื่นที่ให้ผลผลิตสูงร่วม

ด้วย	 เช่น	 พันธุ์ชัยนาท	 ซึ่งเป็นข้าวแข็งแต่ให้

ผลผลิตสูง	 คาดว่าถ้าปลูกในพื้นที่เดินเปรี้ยวเช่นนี้

จะได้ผลผลิตอย่างต่ำก็	๗๐	ถังต่อไร่	จะทำให้ชาว

บ้านมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอและเหลือขาย

สร้างรายได้เสริมอีกด้วย	 ส่วนพื้นที่ดอนนั้นจะส่ง

เสริมให้ปลูกพืชผักอินทรีย์สำหรับบริโภคเองและ

จำหน่ายในตัวเมืองกระบี่	 เป็นการใช้วิถีชีวิตตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง		
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	 “วัตถุประสงค์จริงๆ	 คือต้องการที่จะรักษา

วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของตำบล

คลองประสงค์ไว้	 ซึ่งประชากรที่นี่ร้อยละ	 ๙๘	

เป็นชาวมุสลิมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่า

สนใจ	 ดังนั้น	 ถ้ากรมพัฒนาที่ดินเข้ามาช่วยปรับ

โครงสร้างพื้นฐานให้	 เขาก็จะสามารถดำรงวิถี

ชีวิตของเขาได	 ต่อไปก็จะพัฒนาเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์	ให้ผู้สนใจเดินทางมาเที่ยว	เพียง

ข้ามเกาะจากตัวเมืองกระบี่มาไม่ถึง	๕	นาที	ก็จะ

ได้สัมผัสหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ”	 อธิบดี

กรมพัฒนาที่ดิน	กล่าวย้ำ	

	 ด้านนายประวัติ	 คลองรั้ว	 ประธานกลุ่ม

ชาวนาคลองประสงค์	 เล่าว่า	 กลุ่มชาวนาคลอง

ประสงค์เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี	 ๒๕๔๕	 มี

สมาชิกเริ่มแรก	๔๐	คน	ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด	

๗๐	 คน	 รวมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ	 ๗๐๐	 ไร่	

ซึ่งในจำนวนนี้พื้นที่ประมาณ	 ๓๐๐	 ไร่	 มีปัญหา

เรื่องน้ำเค็มท่วมถึง	 ส่งผลให้ทำนาไม่ค่อยได้ผล

เท่าที่ควร	 แต่เดิมคลองประสงค์มีพื้นที่การทำนา

ค่อนข้างมาก	 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางรอบนอกติด

กับน้ำ	 แต่หลังจากเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมานั้น	

ทำให้ระดับน้ำทะเลไม่คงที่	 และเพิ่มระดับความ

สูงมากขึ้นจนท่วมพื้นที่นาข้าวรอบนอก	 หากปี

ไหนของฤดูการทำนาเกิดน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงจน

เอ่อล้นท่วมแปลงนา	 ผลผลิตข้าวจะเสียหาย

ทั้งหมดจะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปตามๆ	 กัน	 แต่

ปัญหาในส่วนนี้กำลังจะได้รับการแก้ไขจากทาง

กรมพัฒนาที่ดินในเร็วๆ	 นี้	 ซึ่งผมเองก็รู้สึกดีใจ

และโล่งใจมากขึ้น	 ต่อจากนี้อาชีพการทำนาใน

คลองประสงค์คงจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน		

	 “อย่างน้อยๆ	 ก็มีพื้นที่ปลูกข้าวมากขึ้นมาอีก	

๓๐๐	ไร่	ซึ่งจะช่วยรองรับความต้องการของคนใน

พื้นที่	 และผู้บริโภคที่ขณะนี้มีความต้องการข้าว

สังข์หยดมากขึ้นทุกขณะ	 เพราะเขาบอกว่าติดใจ

ในรสชาติอร่อยและข้าวนิ่มกว่าพันธุ์ที่ปลูกใน

พัทลุง	 ที่สำคัญผลผลิตจากคลองประสงค์ทุกชนิด

ปราศจากสารเคมีอย่างแน่นอน	 ผู้บริโภคจึงเกิด

ความไว้วางใจและมีปริมาณความต้องการอย่าง

มาก	 และที่อยากจะฝากถึงผู้บริโภคที่ต้องการซื้อ

ข้าวสังข์หยดของคลองประสงค์	 ควรจะซื้อผ่าน

ทางกลุ่มชาวนาคลองประสงค์	 เนื่องจากจะผ่าน

การรับรองคุณภาพ	ทั้งอร่อย	คุ้มค่าและปลอดภัย

อย่างแน่นอน”	 ประธานกลุ่มชาวนาคลอง

ประสงค์	กล่าวทิ้งท้าย	

	 ถ้าใครได้ไปจังหวัดกระบี่	 ขอแนะนำให้ลอง

นั่งเรือข้ามฝั่งมายังเกาะกลางเมือง	 ต.คลอง

ประสงค์	 รับรองว่าท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตของ

ชาวคลองประสงค์ที่ยังคงใช้ชีวิตแบบพื้นบ้านตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมือง

ท่องเที่ยวแห่งท้องทะเลอันดามัน		

	 เย็นเวลา	 ๑๘.๐๐	 น.	 เดินทางไปสนามบิน

กระบี่	และเดินทางกลับกทม.โดยสวัสดิภาพ.	
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๑.ดินเปร้ียวจัด เป็นอย่างไร?
	 ดินเปรี้ยวจัด	พบในพื้นที่ลุ่มต่ำ	เนื้อดินเหนียวจัด	หน้าแล้งดินแตกระแหงเป็นร่องลึก	มีต้นกก

หรือกระถินทุ่ง	 ขึ้นอยู่ทั่วไป	 น้ำในบริเวณดังกล่าวใสมาก	 บางครั้งพบคราบสนิมเหล็กในดินและในน้ำ	

เมื่อขุดดินลึกจะพบสารสีเหลืองฟางกระจายในชั้นดิน	 หรือจุดประสีเหลือง	 สีแดง	 กระจายอยู่ทั่วไป	

พบดินเปรี้ยวจัดในจังหวัดต่างๆ	 ของประเทศในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้	 ภาคใต้	 และภาค

ตะวันออก	รวมพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดทั้งสิ้น	ประมาณ	๕.๕	ล้านไร่	

	 ๑.๑	ปัญหาของดินเปรี้ยวจัด	ดินเป็นกรดจัดมาก	ขาดธาตุอาหารพืช	และมีความเป็นพิษของ

เหล็กและอะลูมินัมสูง	 เนื้อดินเหนียวจัด	 การระบายน้ำไม่ดี	 ทำให้ปลูกพืชไม่งามหรือปลูกแล้วตาย	

เช่นการทำนาปลูกข้าว	ข้าวไม่เจริญเติบโต	หรือให้ผลผลิตต่ำมาก	๒๐-๓๐	ถังต่อไร่เท่านั้น		

	 ๑.๒	 ดินเปรี้ยวจัดแบ่งได้เป็น	 ๓	 กลุ่ม	 คือ	 ดินเปรี้ยวจัดที่เป็นกรดรุนแรงมาก	 มีค่าความ

เป็นกรด-ด่าง	 (pH)	 ต่ำกว่า	 ๔.๐	 ดินเปรี้ยวจัด	 ที่เป็นกรดรุนแรงปานกลาง	 มีค่าความเป็นกรด-ด่าง	

(pH)	ต่ำกว่า	๔.๐-๔.๕	และดินเปรี้ยวจัดที่เป็นกรดรุนแรงน้อย	มีค่าความเป็นกรด-ด่าง	(pH)	ระหว่าง	

๔.๕-๕.๐	

	

๒.ทำอย่างไร พืชท่ีปลูกในดินเปร้ียวจัดสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูง?
	 ๒.๑	แก้ปัญหากรดในดิน	และเพิ่มธาตุอาหารพืช	

	 -	ลดความรุนแรงของกรดในดิน	ลดสารพิษ	:	ใส่ปูนแก้ความเป็นกรดของดิน	เช่น	ปูนมาร์ล	

หินปูนบด	ปูนโดโลไมท์	ปูนขาว	ปูนคัลไซท์	เป็นต้น	

	 -	 ปรับดินให้ร่วนซุย	 :	 ด้วยการใส่อินทรียวัตถุ	 ปุ๋ยหมัก	 แกลบสด	แกลบเผา	 ทำให้ดินโปร่ง

ร่วนซุยขึ้น	ไม่เหนียวแน่น	การระบายน้ำและอากาศดีขึ้น	

	 -	 เพิ่มธาตุอาหารพืช	 :	 ใส่ปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยคอก	 ปุ๋ยพืชสด	 และปุ๋ยเคมีชนิดและปริมาณที่		

เหมาะสม	

	 ๒.๒	แก้ปัญหาน้ำที่เป็นกรด	เพื่อใช้น้ำได้ดีในการปลูกพืช	:	ใส่ปูนลงน้ำปริมาณ	๑	กิโลกรัม	

ต่อน้ำ	 ๑	 ลูกบาศก์เมตร	มีการถ่ายเทน้ำเป็นครั้งคราวระบายน้ำที่เป็นกรดออกไปบำบัด	 และปล่อยน้ำ

ใหม่เข้าไป	พร้อมทั้งคอยตรวจสอบความป็นกรดของน้ำเป็นระยะๆ	

การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืช

งานวิจัย
ข้อมูล : คู่มือเกษตรกร กรมพัฒนาท่ีดิน
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	 ๒.๓	เลือกชนิดพืชที่เหมาะสมปลูก	

	 ดินเปรี้ยวจัดที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ	

๒.๑	 แล้ว	 สามารถปลูกพืชได้เกือบทุกชนิด	 และ

เกษตรกรควรรู้ช่วงเป็นกรด-ด่างของดินที่เหมาะ

สมสำหรับพืชแต่ละชนิด	 เพื่อจะได้แก้ไขความ

เป็นกรดของดินให้อยู่ในช่วงพอดีกับความต้องการ

ของพืชชนิดนั้นๆ	

	

ตารางที่	๑	ช่วงความเป็นกรด-ด่าง(pH)	ของดิน

ที่เหมาะสมสำหรับข้าว	พืชผักไม้ผลและไม้ยืนต้น		

		 	 		

	๓. การเพิม่ผลผลติขา้วในดนิเปรีย้วจดั 
	 ๓.๑	หว่านปูนให้ทั่วพื้นที่นา	แล้วไถคลุก

เคล้ากับดิน	 หมักไว้ในสภาพดินชื้นหรือมีน้ำขัง	

ประมาณ	 ๗	 วัน	 ก่อนเตรียมดินปลูกข้าวหรือ

ปลูกพืชปุ๋ยสด	การใส่ปูน	๑	ครั้ง	มีผลนานถึง	๕	

ปี	 ข้าวให้ผลผลิตสูงและได้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อ

การลงทุน	ผลผลิตข้าวเพิ่มเป็น	๕๐-๖๐	ถังต่อไร่	

	 ปริมาณปูนที่แนะนำ	

	 -	 ดินเปรี้ยวจัดที่เป็นกรดรุนแรงน้อย	 :	

ใส่ปูนมาร์ลหรือหินปูนบด	๕๐๐	กิโลกรัมต่อไร่	

	 -	 ดินเปรี้ยวจัดที่เป็นกรดรุนแรงปาน

กลาง	 :	 ใส่ปูนมาร์ลหรือหินปูนบด	 ๑,๐๐๐	

กิโลกรัมต่อไร่	

ชนิดพืช		 pH	เหมาะสม		 ชนิดพืช	 pH	เหมาะสม	

ข้าว		 ๕.๕-๗.๐	 มะพร้าว	 ๖.๔-๗.๐	

ข้าวโพด		 ๕.๕-๗.๐	 อ้อย	 ๖.๕-๗.๐	

กระท้อน		 ๕.๕-๖.๕		 ปาล์มน้ำมัน		 ๕.๕-๖.๐	

ชมพู่		 ๕.๕-๖.๕		 ยางพารา		 ๔.๕-๕.๔	

ฝรั่ง		 ๔.๕-๘.๒		 ผักกาดเขียวปลี		 ๖.๐-๖.๕		

ละมุด	 ๕.๕-๖.๕	 กระเจี๊ยบเขียว	 ๖.๐-๗.๐	

ส้มเขียวหวาน	 ๕.๕-๖.๐	 พริก	 ๕.๕-๖.๕	

ส้มโอ	 ๕.๕-๗.๕	 มะเขือเทศ	 ๖.๐-๖.๘	

กล้วย	 ๖.๐-๗.๐	 คะน้า	 ๖.๐-๗.๐	

น้อยหน่า	 ๕.๐-๗.๐	 ผักบุ้ง	 ๖.๐-๗.๐	

มะม่วง	 ๕.๕-๖.๕	 แตงโม	 ๕.๕-๖.๕	

มังคุด	 ๕.๕-๖.๕	 หน่อไม้ฝรั่ง	 ๖.๕-๗.๕	

ท่ีมา : คู่มือพืชสวนเศรษฐกิจ ๒๕๔๓ และดัดแปลงจาก อภิรดี (๒๕๓๗)

	 -	 ดินเปรี้ยวจัดที่เป็นกรดรุนแรงมาก	 :	

ใส่ปูนมาร์ลหรือหินปูนบด	๑,๐๐๐-๑,๕๐๐	กิโลกรัม

ต่อไร่	

	 ๓.๒	 ขังน้ำก่อนเตรียมดินปลูกข้าว	 แล้ว

ระบายน้ำออกล้างกรดออกจากดิน	 และใน

ระหว่างการปลูกข้าว	 หากมีน้ำเพียงพอ	 (เขต

ชลประทาน)	 ควรระบายน้ำออกเดือนละ	 ๑	 ครั้ง	

แล้วปล่อยน้ำใหม่เข้านา	

	 ๓.๓	ปลูกพืชตระกูลถั่ว	เช่น	ถั่วพุ่ม	ถั่ว

พร้า	โสนอัฟริกัน	ปอเทือง	แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืช

สด	 เมื่อเริ่มออกดอก	 (	 อายุถั่วประมาณ	๕๐-๖๐	

วัน	 )	 หมักไว้ประมาณ	 ๑๐	 วัน	 จึงเตรียมดินทำ

เทือกปลูกข้าว	

อัตราเมล็ดถั่วที่แนะนำให้หว่าน	

	 -	ถั่วพุ่ม	 ใช้อัตรา	๘	 กิโลกรัมต่อไร่	

	 -	ถั่วพร้า	 ใช้อัตรา	๑๐	 กิโลกรัมต่อไร่	

	 -	โสนอัฟริกัน	ใช้อัตรา	๕	 กิโลกรัมต่อไร่	

	 -	ปอเทือง	 ใช้อัตรา	๕	 กิโลกรัมต่อไร่	

	 ๓.๔	 ใส่ปุ๋ยเคมี	 ปุ๋ยหมัก	 หรือปุ๋ยคอก	

อัตราที่เหมาะสม	

	 ข้าวมีความต้องการธาตุอาหารไนโตรเจน

ประมาณ	 ๘-๑๒	 กิโลกรัมต่อไร่	 ฟอสฟอรัส	 ๓-๖	

กิโลกรัมต่อไร่	และโพแทสเซียม	๓-๖	กิโลกรัมต่อ

ไร่	ดินเปรี้ยวจัด	มีปัญหาขาดแคลนธาตุอาหารไน
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โตเจนและฟอสฟอรัส	 ดังนั้นจำเป็นต้องเพิ่มธาตุ

อาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส	 ให้เพียงพอจึง

จะได้ผลผลิตข้าวสูงขึ้น	 ปุ๋ยที่แนะนำเป็นปุ๋ยที่ใช้

ทั่วไปในนาข้าว	

	 -	 ปุ๋ยสูตร	 ๑๖-๒๐-๐	 อัตรา	 ๑๕-๒๐	

กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	 ๕๐๐	

กิโลกรัมต่อไร่รองพื้น	 และใช้ปุ๋ยยูเรีย	 (๔๖-๐-๐)	

อัตรา	๑๐	กิโลกรัมต่อไร่หว่านแต่งหน้าช่วงข้าวตั้ง

ท้อง	

	 -	 ใช้น้ำหมักชีวภาพที่เตรียมจากผัก	 ผล

ไม้	 ปลา	 หอยเชอรี่	 และสารเร่ง	 พด.๒	 อัตรา	

๑๕	 ลิตรต่อไร่	 โดยแบ่งใส่	 ๓	 ช่วง	 เมื่อข้าวอายุ	

๓๐	 ๕๐	 และ	 ๖๐	 วันหลังงอก	 โดยผสมน้ำ

สัดส่วน	๑	:	๕๐๐	ฉีดพ่น	หรือใส่พร้อมการปล่อย

น้ำเข้านาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของราก	

ลำต้น	และการแตกกอของข้าว	

	 -	 การไถกลบตอซังข้าว	 ได้ธาตุอาหาร

ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	และโพแทสเซียม	 เพิ่มลง

ดินด้วย	จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีอีกทางหนึ่ง	

	 เกษตกรสามารถคำนวณเนื้อปุ๋ยที่ข้าวจะ

ได้รับจากปัจจัยต่างๆ	 ที่ใช้(ตารางที่	 ๒)	 ให้อยู่ใน

ระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของข้าว	 และ

สามารถลดปริมาณปุ๋ยเคมีลงได้บางส่วน	 ช่วยลด

ต้นทุนการผลิตได้	

	

หมายเหตุ: คำนวณน้ำหนักแห้งพืชปุ๋ยสดเฉล่ียไร่ละ ๒๐๐ กิโลกรัม
และน้ำหนักฟางข้าวแห้งไร่ละ ๕๐๐ กิโลกรัม

ปัจจัยที่ใช้		
(กก./ไร่)		

ไนโตรเจน		
(กก./ไร่)		

ฟอสฟอรัส		
(กก./ไร่)		

โพแทสเซียม	
(กก./ไร่)	

ไถกลบตอซังข้าว		 ๔.๙-๙.๐		 ๑.๐-๒.๑		 ๕.๔-๑๙.๐		

๑๖-๒๐-๐		
อัตรา	๑๕-๒๐	กก./ไร่		 ๒.๔-๓.๒	 ๓.๐-๔.๐		 ๐	

ยูเรีย	๔๖-๐-๐		
อัตรา	๑๐	กก./ไร่		

๔.๖		 ๐		 ๐	

ปุ๋ยพืชสด		 ๕.๕		 ๐.๗๘		 ๔.๕	

ปุ๋ยคอก	๕๐๐	กก./ไร่		 ๗.๕		 ๕.๕		 ๑๐	

ตารางที่	 ๒	 ปริมาณธาตุอาหารที่ได้จากการใช้

ปัจจัยต่าง	ๆ	ในพื้นที่	๑	ไร่	

๓.๕	เลือกปลูกข้าวพันธุ์ที่แนะนำส่งเสริม	

	 ภาคกลางและภาคตะวันออก	

	 ๑)	 พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง	 ได้แก่	

ข้าวเจ้าพันธุ์	 กข.	 ต่างๆ	 ปทุมธานี	 ๑	 ปทุมธานี	

๖๐	 สุพรรณบุรี	 ๖๐	 สุพรรณบุรี	 ๙๐	 ชัยนาท	 ๑	

พิษณุโลก	๒	เป็นต้น	

	 ๒)	 พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง	 ได้แก่	 ขาว

ดอกมะลิ๑๐๕	ข้าวหอม	คลองหลวง	เก้ารวง	๘๘	

ขาวตาแห้ง	๑๗	ขาวปากหม้อ	๑๔๘	นางมลเอส-

๔	เหลืองปะทิว๑๒๓	เป็นต้น	

	 ภาคใต	้

	 ๑)	 พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง	 ได้แก่	

ปทุมธานี	 ๑	 ปทุมธานี	 ๖๐	 สุพรรณบุรี	 ๖๐	

สุพรรณบุรี	๙๐	ชัยนาท	๑	พิษณุโลก	๒	เป็นต้น	

	 ๒)	 พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง	 แนะนำให้

ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง	ได้แก่	พันธุ์ลูกแดง	

ปัตตานี	 แก่นจันทร์	 นางพญา	 ๑๓๒	 เล็บนก

ปัตตานี	เฉี้ยงพัทลุง	กข	๑๓	เผือกน้ำ	๔๓	พวงไร่	

๒	เป็นต้น	

	 ๓.๖	 ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว	 ให้มีน้ำ

ขังประมาณ	๕-๑๐	เซนติเมตร	ตลอดฤดูกาลปลูก	

และระบายน้ำออกในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว

ประมาณ	 ๒๐	 วัน	 ไม่ปล่อยให้ดินแห้งจนแตก

ระแหง	ป้องกันการเกิดกรดเพิ่มขึ้น	
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	 ๓.๗	 หลังเก็บเกี่ยวข้าว	 แนะนำให้ปลูก

พืชตระกูลถั่วหมุนเวียนในนาข้าวเพื่อคลุมดิน	

รักษาความชื้นในดิน	 และเพิ่มอินทรียวัตถุและ

ธาตุอาหารให้กับข้าวในฤดูกาลปลูกต่อไป	

	

๔.การเพ่ิมผลผลิตผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นใน
พ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัด
	 ๔.๑	 ปรับพื้นที่ เป็นยกร่องปลูก	 เพื่อ

ป้องกันน้ำท่วม	

	 ยกร่องสูงประมาณ	 ๕๐-๘๐	 เซนติเมตร	

จากพื้นเดิมสำหรับปลูกไม้ผล	เพื่อป้องกันน้ำ-ท่วม	

และยกร่องต่ำโดยให้หน้าดินอยู่สูงจากพื้นเดิม

ประมาณ	๓๐-๕๐	เซนติเมตร	สำหรับปลูกผักเพื่อ

สะดวกในการให้น้ำผักที่ปลูก	

	 ๔.๒	 ทำคันดินล้อมรอบพื้นที่ปลูก	 และ

ปลูกไม้ผล	ไม้ยืนต้นบนคันดิน	

	 ๔.๓	 ปรับปรุงดินแก้ความเป็นกรดด้วย

การใช้ปูนโดโลไมท์	 ปูนขาว	 หว่านทั่วหลังร่อง

อัตราประมาณ	 ๒.๐	 ตันต่อไร่	 หรือปรับปรุง

เฉพาะหลุม	 ปลูกอัตรา	 ๓-๕	 กิโลกรัมต่อหลุม	

(ขึ้นกับความรุนแรงของกรดในดิน	)	สับคลุกเคล้า

กับดิน	หมักในสภาพดินชื้นนาน	๒๐	วัน	

	 ๔.๔	 หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยหมัก	 ๒๐-๒๕	

กิโลกรัมต่อหลุม	 เพื่อปรับให้ดินร่วนซุย	 ระบาย

น้ำได้ดี	

	 ๔.๕	 ใส่ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อ	 พด.๓	 หลุม

ละ	 ๑๐	 กิโลกรัม	 ป้องกันการเกิดโรครากเน่าโคน

เน่า	

	 ๔.๖	ใส่ปุ๋ยเคมีชนิดและอัตราที่เหมาะสม

กับชนิดพืชที่ปลูก	

	 ๔.๗	 ใช้น้ำหมักชีวภาพที่เตรียมจากสาร

เร่ง	 พด.๒	 และ	 พด.๗	 ฉีดพ่นในแปลงผักหรือ

ปล่อยพร้อมการให้น้ำ	 อัตรา	 ๑๐	 ลิตรต่อไร่เจือ

จาง	๑	:	๑,๐๐๐	ทุก	๗-๑๐	วัน	

	 ๔.๘	 ควบคุมระดับน้ำในร่องไม่ให้แห้ง	

และดูแลให้น้ำพืชที่ปลูกสม่ำเสมอ	

	 ๔.๙	 ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน	 ป้องกัน

รักษาความชื้นในดิน	 ป้องกันวัชพืช	 และเป็นการ

เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน	

	 เทคนิคการยกร่องปลูก	

	 ๑.	 กำหนดความกว้างของร่องปลูกและ

ร่องน้ำ	 (	 โดยทั่วไปขนาดคันดินร่องปลูกพืชกว้าง

ประมาณ	 ๖-๘	 เมตร	 และร่องน้ำกว้าง	 ๑.๐-๑.๕	

เมตร	ลึกไม่เกิน	๑.๐	เมตร)	ให้ปาดดินบน	๐-๒๐	

เซนติเมตร	ไปกองรวมกัน	

	 ๒.	 ขุดดินล่างของส่วนที่เป็นร่องน้ำมาถม

บนร่องปลูกและบริเวณขอบร่อง	แล้วนำดินบนมา

เกลี่ยตรงกลางให้ทั่วพื้นที่ปลูกพืช	 จะได้ดินบนที่มี

ความอุดมสมบูรณ์กว่าดินล่าง	สำหรับปลูกพืช	

	 ๓.ตากดินไว้	 ๑๕-๒๐	 วันให้ดินสุก	 แล้ว

ย่อยดินให้ละเอียดและปรับปรุงบำรุงดินตามขั้น

ตอนต่อไป	

แสดงรูปแบบการยกร่องปลูก
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๔.๑๐	คำแนะนำการปลูกผักและไม้ผลบางชนิดในดินเปรี้ยวจัด	

ชนิดพืช	 การยกร่อง		 อัตราปูน	 ปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยเคมี	 หมายเหตุ	

หน่อไม้ฝรั่ง	 ต่ำ		 ๑.๐-๑.๕	ตัน/ไร่	 ๖-๘	ตัน/ไร่	 ๑๕-๑๕-๑๕	=๑๒๕	กก./ไร่	
ยูเรีย	๑๐	กก./ไร่ทุกเดือน	

น้ำหมักชีวภาพเจือจาง		
๑:๕๐๐	=	๘๐	ลิตร/ไร่	ทุก	๑๐	วัน	

กระเจี๊ยบเขียว	 ต่ำ	 ๒	ตัน/ไร่	 ๒	ตัน/ไร่	
๑๕-๑๕-๑๕	=๗๕	กก./ไร่	แบ่งใส่	๓	
ครั้ง	ก่อนปลูก๓๐	และ	๗๐	วันหลัง

ปลูก	

น้ำหมักชีวภาพเจือจาง			
๑:๕๐๐	=	๘๐	ลิตร/ไร่ทุก	๑๐	วัน	

ผักทานใบ	 ต่ำ	 ๒	ตัน/ไร่	 ๒	ตัน/ไร่	
๑๕-๑๕-๑๕	=๑๒๕	กก./ไร่	
ยูเรีย	๒๐	กก./ไร่หลัง	

ปลูก	๒๕	วัน	

น้ำหมักชีวภาพเจือจาง			
๑:๕๐๐	=	๘๐	ลิตร/ไร่ทุก	๑๐	วัน	

พริกขี้หนู	 สูง	 ๑.๕-๒.๐	ตัน/ไร่	 ๒	ตัน/ไร่	 ๑๕-๑๕-๑๕	=๑๐๐	กก./ไร่	 น้ำหมักชีวภาพเจือจาง			
๑:๕๐๐	=	๘๐	ลิตร/ไร่ทุก	๑๐	วัน	

มะม่วง	 สูง	 ๓-๕	กก/หลุม	 ๒๕	กก/หลุม	
๑๕-๑๕-๑๕	หรือ๑๒-๒๔-๑๒	แบ่งใส่			
๒	ครั้งๆ	ละเท่ากัน	อัตราแนะนำตาม

อายุมะม่วง		

	ใส่ปุ๋ยหมักขยายเชื้อสารเร่ง	พด.๓	
=	๑๐	กก./ต้น	ใส่ปุ๋ยคอก	๓๐-๕๐	กก./ต้น/
ปี	หว่าน	รอบบริเวณ	ทรงพุ่มหลังเก็บ

ผลผลิต		

กล้วยหอมทอง	 สูง	 ๓-๕	กก/หลุม	 ๒๕	กก/หลุม	
๔๖-๐-๐	=	๒๖	กก./ไร่	
๐-๔๖-๐	=	๓๕	กก./ไร่	
๐-๐-๖๐	=	๕๐	กก./ไร่	

	ใส่ปุ๋ยหมักขยาย	เชื้อสารเร่ง	พด.๓	
=	๑๐	กก./ต้น	

ฝรั่ง	 สูง	 ๓-๕	กก./หลุม	 ๒๕	กก./หลุม	
ปุ๋ยหมักขยาย	

รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต	๕๐๐	กรัม/
หลุม	๑๕-๑๕-๑๕	หรือ	๑๓-๑๓-๒๑			

=	๒	กก./ต้น/ปี	

ใส่ปุ๋ยหมักขยายเชื้อสารเร่ง	พด.๓	
=	๑๐	กก./ต้น	

สับปะรด	 สูง	 	๐	 ๒	ตัน/ไร่	 ๑๕-๑๕-๑๕	=	๖๐	กก./ไร่	 -		

ปาล์มน้ำมัน	 สูง	 ๓-๕	กก./หลุม	 ๒๕	กก/หลุม	
รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต			

๕๐๐	กรัม/หลุม	ใส่ปุ๋ยตาม	คำแนะนำ
ของกรมวิชาการ	เกษตร	

ปุ๋ยหมักขยาย/เชื้อสารเร่งพด.๓	
=๑๐	กก./ต้นและปลูกปาล์ม	
	น้ำมัน	พันธุ์สุราษฎร์ธานี	๒	

	

	 	 	 	 	 	 	 	

๕. พัฒนาพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัดทำการเกษตรแบบผสมผสาน
	 การทำเกษตรแบบผสมผสาน	 เป็นการแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกพืชหลากหลายชนิด	 เช่น	 ทำนา

ปลูกข้าว	 ยกร่องปลูกผัก	 ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 ขุดบ่อน้ำ	 เพื่อเลี้ยงปลาและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	 โดย

ทำการปรับปรุงบำรุงดิน	 ตามวิธีการต่างๆ	ดังกล่าวข้างต้น	 การทำเกษตรแบบผสมผสานช่วยลดความ

เสี่ยงให้เกษตรกร	 เนื่องจากการปลูกพืชชนิดเดียวหากเกิดโรคแมลงระบาด	 ทำให้พืชผลเสียหาย

เกษตรกรจะขาดรายได้ทั้งหมด	แต่การเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดรวมทั้งเลี้ยงสัตว์น้ำ	จะ

ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องตลอดปี		
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๖. ประโยชน์ของการใช้ปูนปรับปรุงดินเปร้ียวจัด
	 ๑.ปูนช่วยลดความรุนแรงของกรดในดิน	

	 ๒.ทำให้ธาตุอาหารในดินเป็นประโยชน์มากขึ้น	

	 ๓.การใส่ปูนช่วยลดสารพิษต่างๆ	ในดิน	ไม่ให้สะสมมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูก	

	 ๔.การใส่ปูนทำให้ดินร่วนซุยขึ้น	การระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดีขึ้น	

	 ๕.การใส่ปูนช่วยลดโรครากเน่าโคนเน่าของพืชได้	

	

๗. ชนิดและคุณภาพของปูนท่ีใช้ทางการเกษตร
	 ปูนที่นิยมใช้กันทั่วไป	มีหลายชนิด	 ได้แก่	ปูนมาร์ล	หินปูนบด	หินปูนฝุ่น	ปูนเปลือกหอยเผา	

ปูนขาว	ปูนคัลไซท์	ปูนโดโลไมท์	เป็นต้น	

	 การเลือกซื้อปูน	ควรพิจารณาอะไรบ้าง?	

	 ปูนที่มีคุณภาพดี	 ต้องสามารถแก้ความเป็นกรดของดินได้เร็ว	 ดังนั้นการเลือกซื้อปูน	 ควร

พิจารณาดังนี้	

	 ๑.เลือกซื้อปูนที่ขนาดละเอียด	 ปูนที่เนื้อละเอียดจะสัมผัสกับดินได้มาก	 ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้

เร็ว	จึงแก้ความเป็นกรดของดินได้รวดเร็ว	

	 ๒.เลือกปูนที่มีค่าความสามารถในการแก้ความเป็นกรดได้สูงมากกว่า	๘๐	เปอร์เซ็นต์	โดยที่

กระสอบปูนจะมีบอกรายละเอียดไว้	(	CCE	หรือ	TNP	มากกว่า	๘๐	เปอร์เซ็นต์	)	

	 ๓.เลือกซื้อปูนที่ราคาไม่แพง	หาซื้อได้ง่ายและขนส่งสะดวก	 เลือกชนิดปูนที่เหมาะสมกับพืชที่

ปลูก	อาทิเช่น	

	 -	ปรับปรุงดินนา	ใช้ปูนมาร์ล	หินปูนบด	หินปูนฝุ่น	

	 -	ปรับปรุงดินปลูกผัก	แนะนำให้ใช้ปูนมาร์ล	หินปูนบด	หรือปูนขาว	ปูนขาว	นิยมใช้ในแปลง

ผักเนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี	 ทำปฏิกิริยาแก้ความเป็นกรดได้รวดเร็ว	 ป้องกันเชื้อราในแปลงปลูก

ผักได้ดี	แต่ราคาค่อนข้างสูง	

	 -	 ปรับปรุงดินปลูกไม้ผล	 แนะนำให้ใช้ปูนโดโลไมท์	 เพราะเป็นปูนที่มีธาตุอาหารแคลเซียม

และแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบ	และธาตุแมกนีเซียม	จำเป็นสำหรับไม้ผล	ช่วยในการสังเคราะห์แสง	

ช่วยให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูง	
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เกร็ดความรู้
ข้อมูล : เมืองไทย Smile

ะว่าไปแล้วอาการปวดของคนเรา	 ก็เกิดขึ้น
กันแทบทุกวัน	เดี๋ยวปวดหัว	เดี๋ยวปวดท้อง	
ไมเกรนบ้าง	เป็นหวัดบ้าง	แต่ปวดขั้นไหนที่

ไม่ควรรอช้า	 เอาแต่หายากินเอง	 เราชาวเมืองไทย	
Smile	 เลยขอไปพูดคุยกับคุณหมอ	 นพ.ชัยวัฒน์	 ภูริ
ภครร	 คุณหมอจะมาบอกเรากันว่า	 อาการปวดแบบ
นี้	อันตรายมาก	ให้ไปหาหมอเถอะ	
	 +	 ปวดหัว	 มี	 ๒	 อาการที่เป็นสัญญาณว่า
คุณอาจไม่ใช่แค่ปวดหัวตัวร้อน	 หรือพักผ่อนน้อย	
ธรรมดา	ๆ	นั่นคือ	
	 ๑	 ตื่นมาตอนเช้าแล้วปวดหัว	 ร่วมกับอาเจียน
โดยที่ไม่มีอาการคลื่นไส้ก่อนเลย	 เรียกว่าปวดหัวปุ๊บก็
อาเจียนปั๊บ	 เพราะนั่นอาจหมายถึงการมี	 “เนื้องอก
ในสมอง”	 แต่ยังไงก็ตามหากยังไม่มั่นใจ	 สามารถรอ
ดูอาการได้ประมาณ	 ๑	 อาทิตย์	 ถ้ามีอาการนี้ทุก	 ๆ	
ตอนเช้า	ให้รีบไปพบแพทย์	
		 ๒	 ถ้ามีประวัติความดันสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	
แล้วจู่	 ๆ	 เกิดปวดหัวรุนแรงมากขึ้นมาฉับพลันโดย
ไม่มีสาเหตุ	 นั่นแปลว่าอาจมี	 “เลือดคลั่งในสมอง”	
ซึ่งควรไปพบหมอให้เร็วที่สุด	
	 +	 ปวดฟัน	 การปวดฟันถือว่าไม่มีอะไร
อันตราย	 เว้นแต่ว่านั่นไม่ใช่การปวดฟัน	 แต่เป็น
อาการของโรค	 “หัวใจขาดเลือด”	 ที่ทำให้มีอาการ
ปวดมาที่บริเวณฟันกรามล่าง	 (เพราะเป็นกระแส
ความเจ็บปวดในเส้นประสาทเดียวกัน)	 อาจปวด
รุนแรงมากหรือน้อยก็ได้	 ซึ่งคนมักจะคิดว่าตัวเองฟัน
กรามผุ	 ดังนั้นวิธีทดสอบก็คือถ้ากัดฟันแล้วไม่เจ็บ	
ลองเช็คตัวเองดูว่ามีภาวะความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจรึ
เปล่า	เพราะนั่นอาจไม่ใช่อาการปวดฟันธรรมดา	

	 +	 ปวดท้อง	 จะดูได้ว่าปวดท้องแบบไหน
เรียกว่า	ผิดปกติให้แบ่งท้องออกเป็น	๒	ส่วน	ถ้าคุณ
มีอาการปวดในแต่ละส่วนดังนี้	 นั่นหมายถึง	 ปวดใต้
สะดือในสาวๆ	 หรือท้องน้อยนั่นล่ะอาจเป็นด้านซ้าย	
หรือขวาก็ได้	 ถ้าแน่ใจว่าไม่ใช่อาการไส้ติ่ง	 ประจำ
เดือน	 หรือลำไส้อักเสบทั่วๆ	 ไป	 แล้วล่ะก็	 ลอง
สังเกตการณ์ขาดประจำเดือน	ถ้ามีเพศสัมพันธ์	และ
ขาดประจำเดือน	 การปวดนี้อาจเป็นอาการของ	
“การตั่งครรภ์นอกมดลูก”	 ที่อันตรายมากๆ	 และอาจ
ถึงตายได้	 หรืออีกโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นได้	 คือ	 “เยื่อหุ้ม
เชิงกรานอักเสบ”	 ทางที่ดีควรพบแพทย์และแจ้ง
อาการให้ครบถ้วน	 ปวดเหนือสะดือ	 มี	 ๒	 อาการที่
เกิดได้จากการปวดท้องส่วนบน	คือ	
	 ๑	 กดบริเวณไหนก็ได้เหนือสะดือ	 ในลักษณะ	
จุกๆ	แน่นๆ	ปวดแล้วเหงื่อออก	ใจสั่น	ตัวเย็น	อาจ
หน้ามืดเป็นลมด้วย	 นี่คืออาการ	 “หัวใจขาดเลือด”	
แต่มักจะเป็นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่	
	 ๒	ปวดจุกๆ	บริเวณลิ้นปี่	อาจเป็นอาการเริ่มต้น
ของโรคตับอ่อนอักเสบได้ปวดแบบไหน	 เรียกว่าเป็น
ไส้ติ่งอักเสบ	 อาการของไส้ติ่งอักเสบ	 สังเกตง่ายๆ	
คืออาจเริ่มจากปวดกลางท้องน้อยแล้วไล่ไปปวดด้าน
ขวานาน	๕-๖	ชั่วโมง	โดยที่ปวดรุนแรงมาก	และไม่
สามารถขยับตัวได้	 เพราะยิ่งขยับตัวจะยิ่งเจ็บปวด
มากขึ้น	ถ้ามีอาการนี้รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด	
	 	 +	 ปวดหลัง	 คนเรามักปวดหลังแบบ
เรื้อรังถึงจะยอมไปหาหมอรักษา	 ส่วนใหญ่นั่นคือ
อาการปวดกล้ามเนื้อทั่วไป	แต่มีอาการปวด	๒	แบบ
ที่	จะเรียกว่าอันตราย	คือ	
	 ปวดบริ เวณหลั งส่ วนล่ าง	 กระดูกทับ เส้น
ประสาท	มักเป็นในผู้สูงอายุ	 คือ	 กระดูกเสื่อมหรือผุ
จึงเลื่อนมากดทับเส้นประสาท	และหมอนรองกระดูก
ทับเส้นประสาท	 มักเป็นในหนุ่มๆ	 สาวๆ	 ที่มี
พฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบใช้หลังผิดๆ	 เช่น	 นั่งขับรถ
ผิดท่า	นั่งทำงานนานไม่เปลี่ยนท่าเลย	
	 ปวดหลังตรงบริเวณไต	อาจเป็นซ้ายหรือขวาก็ได้	
นั่นอาจเป็นอาการของนิ่วในไต	 วิธีสังเกตคือปวด
รุนแรง	 และทุรนทุรายมาก	 คนที่ปวดจะทนไม่ไหว
และต้องรีบไปพบแพทย์ทันที	
	

จ

วารสารพัฒนาที่ดิน��

ปวดแบบไหน... 
เข้าข่าย

อันตรายแล้ว
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เก็บมาฝาก

วรัสไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด	A	H๑	N๑	มี
ลักษณะพันธุกรรมหรือยีน	 ที่ประกอบด้วย
เชื้อไข้หวัดใหญ่	 ๓	 สายพันธุ์รวมอยู่ด้วยกัน	

ได้แก่	 เชื้อไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์	 เชื้อไข้หวัดนก	ที่พบ
ในทวีปอเมริกาเหนือ	 และเชื้อไข้หวัดหมู่ที่พบบ่อยใน
ทวีปยุโรปและเอเชีย	 โดยสันนิษฐานเบื้องต้นว่า	 เชื้อ
ไข้หวัดพันธุ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยน		
แปลงทางพันธุกรรม	หรือ	Antigenetic	Shift	โดยมี
หมูที่เป็นพาหะนำโรค	และถูกเชื้อไวรัสไข้หวัดนก	ไข้
หวัดหมู	และ	ไข้หวัดใหญ่เข้าไปอยู่ในตัว	ต่อมาเซลล์
ในตัวหมูถูกไวรัสตั้งแต่	 ๒	 ชนิดขึ้นไปโจมตี	 ทำให้
หน่วยพันธุกรรมไวรัสดังกล่าวผสมปนเปกันระหว่าง
การแบ่งตัวกลายเป็นเชื้อพันธุ์ใหม่ขึ้นมา	 ทั้งนี้หาก
เปรียบเทียบกับ	 “ไข้หวัดนก”	 ที่เคยแพร่ระบาดใน
อดีต	 ซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อจากสัตว์ปีกสู่คนได้นั้น	 จาก
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า	 ผู้ได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
นี้	 มีอัตราเสียชีวิตร้อยละ	 ๕-๗	ซึ่งถือว่ายังน้อยกว่า
อัตราของผู้เสียชีวิตจากผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก	
	
อาการ	
	 ผู้ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่
เกิดขึ้นตามปกติ	คือ	มีไข้ขึ้นสูง	ติด-เชื้อในระบบทาง
เดินหายใจ	 ไอ	 คลื่นไส้	 อาเจียน	 ปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย	ท้องร่วง	และปวดศีรษะรุนแรง	อาการป่วย
จะพัฒนารวดเร็วและจะมีอาการหายใจลำบากอย่าง
รุนแรงภายใน	๕	วัน	ทั้งนี้อาจจะพบว่าผู้ที่รับเชื้อจะ
แสดงอาการไม่รุนแรงได้เช่นดียวกัน	
	
ข้อควรระวัง	
		 ผู้ติดเชื้อมีภูมิต้านทานอ่อนแอ	 ได้แก่	 เด็ก	 ชรา	
และผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิด	 เช่น	 โรคเบาหวาน	
โรคหัวใจ	 โรคภูมิแพ้	 เป็นต้น	 จะมีผลกระทบต่อ

ร่างกายมากกว่าคน
ธรรมดาถ้าไม่ได้รับ
ก ารรั กษาอย่ า งทั น
ท่วงที	ดังนั้นควรพบแพทย์
เมื่อรู้สึกเป็นไข้ภายใน	 ๒	 วัน	 กรณีที่มีอาการรุนแรง	
เกิดจากมีการอักเสบที่ปอด	อาจจะทำให้เสียชีวิตได้	
	
การติดต่อเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ในคน	
	 คือ	แพร่ไปยังผู้อื่นโดยการไอหรือจามรดกัน	โดย		
ที่เชื้อจะอยู่ในเสมหะ	น้ำมูก	น้ำลาย	หรือติดจากมือ
และสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่	 และเชื้อจะเข้าสู่
ร่างกายทางจมูกและตา	 หากนำมือที่มีเชื้อไปสัมผัส
ร่างกาย	เช่น	การแคะจมูก	การขยี้ตา	
	
การป้องกัน	
	 ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดเวลาจาม	 หมั่นล้างมือให้
สะอาด	 หากมีอาการไข้อย่างรุนแรง	 และไข้ไม่ลด
ภายใน	๒	วัน	ควรรีบพบแพทย์ทันที	 โดยเฉพาะผู้ที่
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคนี้	รวมทั้งผู้ที่เดินทางกลับจากต่าง
ประเทศที่มีการแพร่ระบาด	 หลีกเลี่ยงการเดินทางไป
ยังสถานที่แออัด	 และงดเดินทางไปในประเทศที่มี
การแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างรุนแรง	
	
การรักษา	
	 ในเอกสารเรื่องการแพร่ระบาดของไข้หวัดชนิดนี้	
ที่กงสุลใหญ่ในนครลอสแองเจลิส	 ของสหรัฐ	 แสดง
ข้อมูลที่ระบุว่า	 สามารถใช้ยาชนิดเดียวกับยาไข้หวัด
ใหญ่ทั่วไปในการรักษาไข้หวัด	A	H๑	N๑	ได้	คือ	ยา
โอเซลทามิเวียร์	(Oseltamivir)	หรือ	ทามิฟลู	(Tami		
flu)	 และยา	 zanamivir	 ซึ่งเป็นยาชนิดพ่น	แต่ทั้งนี้
ยาดังกล่าว	ไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้	
	

(ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๐๙)
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของโลก A H1 N1

ไ

ข้อมูล : วารสารองค์การสะพานปลา
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แจ้งให้ทราบ
ข้อมูล : ฝ่ายข่าว ศูนย์สารนิเทศสำนักงานประกันสังคม

นักงานประกันสังคมได้ ให้ความ

คุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานในสถาน

ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่	 ๑	 คน

ขึ้นไป	 ซึ่งสถานประกอบการจะต้องทำการขึ้น

ทะเบียนและส่งเงินสมทบโดยสำนักงานประกัน

สังคม	 จะให้ความคุ้มครองดูแลรวมถึงจ่าย

ประโยชน์ทดแทนตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้ประกัน

ตนใน	๗	กรณี	 ได้แก่	กรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วย	ทุพพลภาพ	ตาย	คลอดบุตร	สงเคราะห์

บุตร	ชราภาพและว่างงาน	

	

และการเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจ (มาตรา ๓๙)

สำ

เงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ	

๓๐	 ของค่าจ้าง	 ที่นำส่งเงินสมทบระยะเวลาไม่

เกิน	๙๐	วัน	พร้อมกันนั้นนับแต่วันที่ออกจากงาน

ผู้ประกันตนยังได้รับการคุ้มครองจากกองทุน

ประกันสังคมต่ออีก	๖	เดือนใน	๔	กรณี	คือ	

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	 ทุพพลภาพ	 ตายที่

ไม่เนื่องจากการทำงาน	และคลอดบุตร	

	 ในระยะเวลาที่ผู้ประกันตนว่างเว้นจากการ

ทำงานในช่วง	 ๖	 เดือนนี้	 หากผู้ประกันตนที่มี

ความประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อ	 สามารถยื่น

สมัครเป็นผู้ประกันตน	 มาตรา	 ๓๙	 ได้ภายใน	 ๖	

เดือน	 นับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน	

ทั้งนี้	ต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า	๑๒	

เดือน	 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง	 ๖	

กรณี	 คือ	 ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	 ทุพพล

ภาพ	 ตายที่ไม่เนื่องจากการทำงาน	 คลอดบุตร	

สงเคราะห์บุตร	 และชราภาพ	 โดยผู้ประกันตน

ต้องส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง	 หากผู้ประกันตน

	 ในกรณีที่ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างหรือลาออก

จากงาน	 ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีว่างงาน	 ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องไปขึ้นทะ

เบียนหางานที่สำนักงานของรัฐ	 ทั่วประเทศ	

ภายใน	 ๓๐	 วัน	 หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออก

จากงาน	 โดยมรเงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน

คือผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย

กว่า	 ๖	 เดือน	 ภายในระยะเวลา	 ๑๕	 เดือนก่อน

การว่างงาน	 จึงจะได้รับความช่วยเหลือในการ

บริการจัดหางาน	 การฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ

แรงงาน	 พร้อมทั้งรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน	

โดยนับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนหางานไม่ว่าจะถูก

เลิกจ้างหรือลาออกก็ตาม	 การที่ถูกเลิกจ้าง	 ผู้

ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่าง

งานอัตราร้อยละ	 ๕๐	 ของค่าจ้างที่นำส่งเงิน

สมทบ	 ระยะเวลาไม่เกิน	 ๑๘๐	 วัน	 ส่วนกรณีที่ผู้

ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง	 ที่มี

กำหนดระยะเวลาไว้แน่นอน	ผู้ประกันตนจะได้รับ

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
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ขาดส่งเงินสมทบติดต่อ

กันเกิน	 ๓	 เดือน	 จะถูก

ตัดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน	

	 สำหรับการส่งเงินสมทบใน

ส่วนของมาตรา	 ๓๙	 นั้น	 สำนักงาน

ประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตน	ส่ง

เงินสมทบในอัตราเท่ากันทุกเดือนคือ	 เดือน

ละ	 ๔๓๒	 บาท	 โดยสามารถส่งเงินสมทบได้	

๔	 วิธี	 คือ	 ๑.	 จ่ายที่สำนักงานประกันสังคม

เขตพื้นที่/จังหวัด	๒.	จ่ายเงินทางธนาณัติ	๓.	

ส่งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย	 จำกัด	

(มหาชน)	 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 จำกัด	

(มหาชน)	 หรือธนาคารนครหลวงไทย	 จำกัด	

(มหาชน	 )	 ๔.	 เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์

และให้ทางธนาคารหักจากบัญชี	 ได้แก่	

ธนาคารกรุงไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 หรือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำกัด	(มหาชน)	หรือ

ธนาคารนครหลวงไทย	จำกัด	(มหาชน)	หรือ	

ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	 (มหาชน)	ทั้งนี้	 ผู้

ประกันตนจะต้องมีเงินให้เพียงพอ	 เพื่อหัก

เป็นเงินสมทบ	 จำนวน	 ๔๓๒	 บาท	 และค่า

ธรรมเนียม	 ๑๐	 บาท	 ภายวันที่	 ๑-๑๕	 ของ

เดือนถัดไป	 โดยธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับ

เงิน	 ผู้ประกันตนทางไปรษณีย์	 หากผู้ประกัน

ตนนำส่งเงินสมทบดังกล่าวเกินกำหนดระยะ

เวลา	ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ	๒	ต่อเดือน	

	 ทั้งนี้	 ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา	 ๓๙	

จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อ	๑.	ตาย	หรือ	๒.	กลับ

ไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา	 ๓๓	 หรือ	 ๓.	 ลา

ออกจากมาตรา	 ๓๙	 หรือ	 ๔.	 ขาดส่งเงิน

สมทบ	 ๓	 เดือนติดต่อกัน	 หรือ	 ๕.	 ภายใน

ระยะเวลา	 ๑๒	 เดือน	 ส่งเงินสมทบมาแล้ว

ไม่ครบ	๙	เดือน	

	

	

ากหนังสือธรรมะน้ำเอก	 ของท่าน	 ว.วชิร

เมธี	บอกไว้ว่า	

เวลาเจองานหนัก	 ให้บอกตัวเองว่า	 นี่คือ

โอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ	

	 เวลาเจอปัญหาซับซ้อน	 ให้บอกตัวเองว่านี่คือ

บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ	

	 เวลาเจอความทุกข์หนัก	ให้บอกตัวเองว่านี่คือ

แบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต	

	 เวลาเจอเจ้านายจอมละเมียด	 ให้บอกตัวเอง

ว่านี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ	 (perfec		

tionist	)	

	 เวลาเจอคำตำหนิ	 ให้บอกตัวเองว่านี่คือการชี้

ขุมทรัพย์มหาสมบัติ	

	 เวลาเจอคำนินทา	 ให้บอกตัวเองว่านี่คือการ

สะท้อนเรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย	

	 เวลาเจอความผิดหวัง	 ให้บอกตัวเองว่านี่คือ

วิธีที่ธรรมชาติกำลังเสริมภูมิคุ้มกันให้ชีวิต	

	 เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง	 ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือบททดสอบที่ว่า	“มารไม่มี	บารมีไม่เกิด”	

	 เวลาเจอวิกฤต	 ให้บอกตัวเองว่านี่คือบท

พิสูจน์สัจธรรม	“ในวิกฤตย่อมมีโอกาส”	

	

จ

ฝากไว้

คิดบวก 
ชีวิตบวก
ข้อมูล : หนังสือ Health to Home
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เก็บเรื่องมาเล่า
ขอ้มลู :  

ช้าวันพุธที่	 ๒๒	 กรกฎาคม	
๒๕๕๒	 จะเกิดปรากฏการณ์
สุริยุปราคาเต็มดวง	 เส้น

ทางคราส เต็ มดวงผ่ านหลาย
ประเทศในเอเชีย	 แต่ ไม่ผ่ าน
ประเทศไทย	 เราจึงจะเห็นเป็น
สุริยุปราคาบางส่วน	 สุริยุปราคา
เต็มดวงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากดวง
จันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ
ปีเมื่อเวลาประมาณตี	 ๓	 ของวัน
เดียวกัน	 และเกิดหลังจากที่ดวง
อาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมากที่สุด	
๒-๓	 สัปดาห์	 ทำให้ดวงจันทร์มี
ขนาดปรากฏใหญ่กว่าดวงอาทิตย์	
ซึ่งเป็นสาเหตุให้สุริยุปราคาครั้งนี้
มีระยะเวลามืดเต็มดวงยาวนาน
มาก	
	 สุริยุปราคาเริ่มต้นเมื่อเงามัว
ของดวงจันทร์เริ่มแตะผิวโลกใน
เวลา	๖:๕๘	น.	ตามเวลาประเทศ
ไทย	 ตรงบริเวณชายฝั่งด้านตะวัน
ออกของอินเดีย	 ศูนย์กลางเงามืด
เริ่มแตะผิวโลกเมื่อเวลาประมาณ	
๗:๕๓	 น.	 ในบริเวณอ่าวแคมเบย์

ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งด้านทิศตะวันตก
ที่นั่นเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงขณะ
ดวงอาทิตย์ขึ้น	 นาน	 ๓	 นาที	 ๙	
วินาที	จากนั้นเงามืดเคลื่อนไปทาง
ตะวันออก	 ผ่านเนปาล	 บังคลา
เทศ	 ภูฎาน	 และตอนเหนือสุด
ของพม่า	 เข้าสู่ประเทศจีนในเวลา
ประมาณ	 ๘	 :	 ๐๕	 น.	 โดยผ่าน
เฉิงตูและนครเซี่ยงไฮ้	
	 เงามืดลงสู่ทะเลจีนตะวันออก	
พาดผ่านทางเหนือของหมู่เกาะ
ริวกิวและอิโวะจิมะทางตอนใต้
ของญี่ปุ่น	 แล้วเริ่มบ่ายหน้าลงไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้	 จุดที่
เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนานที่สุด
อยู่ในมหาสมุทรด้วยระยะเวลา
นาน	๖	นาที	๓๙	วินาที	โดยเกิด
ขึ้นใน	เวลา	๙	:	๒๙	น.	ใกล้หมู่
เกาะโบนิน	 นับว่ายานนานที่สุดใน
คริสต์ศตวรรษที่	๒๑	
	 ช่วงท้ายของปรากฏการณ์	
เงามืดผ่านเกาะเล็กๆ	 ในหมู่เกาะ
มาร์แชล	 ก่อนจะสิ้ นสุดใน
มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก เ มื่ อ เ ว ล า			

๑๑	:	๑๘	น.	ที่นั่นเห็นสุริยุปราคา
เต็มดวงขณะดวงอาทิตย์ตกเป็น
ระยะเวลานาน	๓	นาที	๙	วินาที	
สุริยุปราคาในวันนี้จะสิ้นสุดเมื่อ
เงามัวของดวงจันทร์หลุดออกจาก
ผิวโลกในเวลา	๑๒	:	๑๒	น.	ใกล้
เกาะวอลลิสและฟูตูนา	 ซึ่งเป็น
เกาะเล็กๆ	 แห่งหนึ่งของฝรั่งเศส	
ในมหาสมุทรแปซิฟิก		

สุริยุปราคา

	 บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบาง
ส่ วนครอบคลุม ใหญ่ของทวีป
เอเชีย	 มหาสมุทรแปซิฟิก	 เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	 ยกเว้นทางใต้
ของอินโดนีเซีย	 ภาคเหนือและ
ภาคอีสานตอนบน	 ของประเทศ
ไทย	 มีโอกาสเห็นดวงอาทิตย์
แหว่งมากกว่าภาคอื่นๆ	 ซึ่งตรง
ข้ ามกั บสุ ริ ยุ ป ราคา เมื่ อ เดื อน
มกราคมที่ผ่านมา	 โดยดวงอาทิตย์
จะเริ่มแหว่งทางซ้ายมือด้านบน
และไปสิ้นสุดทางซ้ายมือด้านล่าง	
	

เ

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
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นช่วงฤดูฝน	 จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้อง
ระมัดระวังเรื่องสุขภาพและการเจ็บไข้ได้ป่วย
มากเป็นพิเศษ	 เพราะอากาศเริ่มเย็นและมี

ละอองความชื้นมากขึ้น	 ทั้งนี้	 ไม่เพียงไข้หวัดที่เรา
รู้จักกันดีเท่านั้น	 แต่ยังอาจทำให้เกิดความรุนแรงของ
โรคระบบการหายใจได้หลายโรคที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพกับเด็กและผู้ใหญ่	 ซึ่งในหน้าฝนมีโรคที่ควร
ต้องระวัง	ดังนี้	
	 โรคแรก	 โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือที่
เรียกว่า	 “แพ้อากาศ”	พบได้บ่อยในผู้ป่วยเด็กและวัย
หนุ่มสาว	 โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นี้มีอาการเรื้อรัง
อาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้	 เช่น	 ไซนัสอักเสบ	 และหู
ชั้นกลางอักเสบ	 ผู้ป่วยโรคนี้มักมีอาการคัดจมูก	 ,	
น้ำมูกไหล,	 คันในจมูก	 ลำคอ	 ปละมีน้ำมูกไหลลงคอ	
วิธีการป้องกัน	 สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย	 หลีก
เลี่ยงสิ่ งที่ เป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการมากขึ้นเช่น	
ละอองฝนและพายุฟ้าคะนอง	ฯลฯ	
	 โรคที่สอง	 โรคไข้หวัดใหญ่	 พบได้บ่อยมากในคน
ทุกเพศทุกวัย	 ผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่มักมีอาการ
หนาวสั่น	 มีไข้สูง	 ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ	 ปวด
ศีรษะรุนแรง	 ไอ	 อ่อนเพลียและรู้สึกไม่สบายตัว	
ส่วนการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงมักเกิดในเด็ก
เล็ก	คนสูงอายุ	คนที่สูบบุหรี่จัด	ผู้ป่วยที่เป็นโรคปอด
เรื้อรังหรือโรคหัวใจเรื้อรัง	 ซึ่งสามารถให้เสีย
ชีวิตได้	 วิธีป้องกัน	 หลีกเลี่ยงการอยู่
ใกล้ชิดกับผู้ป่วย	พักผ่อนให้เพียงพอ	
	 โรคที่สาม	 โรคหลอดเลือดอักเสบ	
เกิดจากการอักเสบเยื่อบุของหลอดลม	 ส่งผลให้
เยื่ อบุหลอดลมบวมและมี เสมหะภายใน
หลอดลม	สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสหรือแบคทีเรียที่หายใจเข้าไป	 ผู้ป่วยที่
เป็นโรคชนิดนี้จะมีอาการไอ	 มีเสมหะ	 อาจ
หายใจลำบากและมีอาการหอบถ้ามีการ
อักเสบรุนแรง	 เหนื่อย	 มีไข้หรือเจ็บหน้าอก	 โรค
หลอดลมอักเสบมักจะหายได้เองภายใน	 ๗	 วัน	
อย่างไรก็ดีพบว่า	 มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ใช้เวลา	

มุมสุขภาพ
ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

๒-๔	สัปดาห์	จึงจะหายจากโรคหลอดลมอักเสบ	โดย
เฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่จัดมาเป็นเวลานาน	 วิธีการป้องกัน	
ไม่สูบบุหรี่และดื่มน้ำสะอาดวันละ	๑-๒	ลิตร	
	 โรคที่สี่	 โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม	 ภาษา
อังกฤษเรียกว่า	 “นิวโมเนีย”	 เกิดจากการอักเสบของ
ปอดซึ่งสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย	 ไวรัส	รา	ปรสิต	
หรือมีสาเหตุมาจากสารเคมีเข้าไปทำให้มีการอักเสบ
ของปอด	 ผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูง	 ไอ,	 เจ็บหน้าอก
และหายใจลำบาก	 โรคปอดอักเสบเกิดได้กับผู้ป่วยทุก
วัย	 และมีอัตราการตายสูงในผู้ป่วยที่สูงอายุและผู้
ป่วยที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง	 แม้ว่าโรคนี้จะมีอันตราย
ร้ายแรง	 แต่ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็มักจะ
หายขาดได้	ดังนั้น	หากสงสัยว่าป่วยเป็นโรคนี้ควรรีบ
ปรึกษาแพทย์	
	 โรคที่ห้า	โรคไข้หวัดนก	เกิดจากเชื้อไวรัสที่อาศัย
อยู่ในนก	 สามารถแพร่กระจายได้โดยทางอุจจาระ
และสารคัดหลั่งไปสู่สิ่งแวดล้อม	 คน	 และสัตว์ปีก	
อื่น	ๆ	เช่น	ไก่	เป็ด	ไก่งวง	เป็นต้น	อาการของโรค
ได้แก่	 เจ็บคอ	 ไอ	 มีไข้	 และอาจมีอาการทางระบบ
ทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน	หรือมีอาการรุนแรงถึง
ขั้นปอดบวมได้	 โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ	
อย่างไรก็ตาม	 อาการของโรคไข้หวัดนกขึ้นอยู่กับการ
ติดเชื้อของไวรัสต่าง	ๆ	วิธีการป้องกัน	หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย	

	 และสุดท้าย	 โรคหืดที่มีการอักเสบเรื้อรัง
ของหลอดลม	เป็นผลให้มีเซลล์ต่าง	ๆ	มา
สะสมที่เยื่อบุผนังหลอดลม	 เยื่อบุผนัง
หลอดลมจึงมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สารภูมิแพ้	 ทำให้เยื่อบุผนังหลอดลมมี

การหนาตัว	 กล้ามเนื้อหลอดลมมีการหดเกร็งตัว	
ผู้ป่วยจะมีอาการไอ	 แน่นหน้าอก	 หายใจมีเสียง
หวีดและหอบเหนื่อย	 ผู้ที่มีอาการดังกล่าวควร
หลีกเลี่ยงฝุ่นละอองและสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้	

ตลอดจนติดตามรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอ	

โรคระบบการหายใจที่มากับหน้าฝน
ใ
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นื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	 ไม่

ว่าจะเป็น	 ๕	 ธันวาคม	 หรือ	 ๑๒	 สิงหาคม	

ก็ตาม	 เราจะพบป้ายหรือข้อความถวาย

ชัยมงคลว่า	 “ทีฆายุโก	 โหตุ	 มหาราชา”	 หรือ	

“ทีฆายุโก	 โหตุ	 มหาราชินี”	 ตามสถานที่ราชการ	

หรือ	 ในหนังสือพิมพ์	 ตลอดจนวารสารราย

สัปดาห์	รายปักษ์	หรือ	รายเดือนอยู่ทั่วไป	เขียน

กันถูกบ้าง	 ผิดบ้าง	 แม้จะได้เคยแนะนำทั้งทาง

วิทยุและข้อเขียนต่างๆ	อยู่เสมอแล้ว	แต่ก็ยังคงมี

การเขียนหรือพิมพ์ผิดๆ	 อยู่ตลอดมาทุกปี	 นั่นคือ

คำว่า	 “ทีฆายุโก”	หรือ	 “ทีฆายุกา”	ซึ่งจะต้องใช้	

ท	 (ทหาร)	 นั้น	 บางทีก็ใช้	 ฑ	 (นางมณโฑ)	 อยู่

บ่อยๆ		

	 คำว่า	 “ทีฆายุโก”	 เป็นภาษาบาลี	 ใช้	 ท	

ทหาร	แปลว่า	 “มีอายุยืน”	 เมื่อรวมข้อความที่ว่า	

“ทีฆายุโก	 โหตุ	 มหาราชา”	 ตามอักษรก็แปลว่า	

“ขอพระมหาราชจงทรงมีพระขนมายุยั่งยืนนาน”	

และ	 “ทีฆายุกา”	สำหรับพระนางเจ้าฯ	พระบรม

ราชินีนาถนั้น	 ก็เป็นการเปลี่ยนรูปตามไวยากรณ์	

เพราะ	 คำว่า	 “มหาราชาเป็นปุงลิงค์	 คือ	 เพศ

ชาย	 จึงต้องใช้	 “ทีฆายุโก”	 ส่วน	 “มหาราชินี”	

เป็น	อิตถีลิงค์	คือ	เพศหญิง	จึงใช้	“ทีฆายุกา”	

	 เหตุที่บางคนเขียนเป็น	ฑ	นางมณโฑนั่น	คง

เป็นเพราะตัว	 ฑ	 อยู่ใกล้กับ	 ฆ	 (ระฆัง)	 ซึ่งมีหัว

หยักเลยทำให้	 ท	 (ทหาร)	 มีหัวหยัก	 เลยกลาย

เป็น	ฑ	(นาง	มณโฑ)	ตามไปด้วย	

	 คำในภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลีที่เดิมเป็น	

ท	(ทหาร)	แล้วมีผู้เขียนเป็น	ฑ	(นางมณโฑ)	ใน

สมัยก่อนๆ	นั้นมีอยู่หลายคำ	เช่นคำว่า	“ทูต”	ซึ่ง

เป็นภาษาบาลี	 ใช้	 ท	 (ทหาร)	 ก็มีพบอยู่บ่อยๆ	

โดยเฉพาะในหนังสือเก่าเขียนเป็น	 “ทูต”	 โดยใช้	

ฑ	 (นางมณโฑ)	 หรือคำว่า	 “มนเฑียรบาล”	

หนังสือเก่าๆ	เช่นในเรื่อง	“กฎมณเฑียรบาล”	ก็ดี	

ที่คำว่า	 “มณเฑียร”	 ก็ดี	 หรือ	 “หมู่พระราช

มณเฑียร”	ก็ดี	ที่คำว่า	“มณเฑียร”	ก็ใช้	ฑ	(นาง

มณโฑ)	 แต่พจนานุกรม	 ฉบับราชบัณฑิตสถาน	

ทีฆายุโก-ฑีฆายุโก
เ

ภาษาไทย๕นาที
ข้อมูล : 
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พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ให้เขียนเป็น	 “มนเทียร”	 ใช้	 ท	

(ทหาร)	เพราะคำนี้มาจากคำบาลีว่า	“มนทิร”	ซึ่ง

แปลว่า	 “เรือน”	 เมื่อแผลง	 อิ	 เป็น	 เอีย	 คำว่า	

“มนทิร”	 จึงกลายเป็น	 “มนเทียร”	 ทำนองเดียว

กับแผลงคำว่า	“วชิร”	เป็น	“วิเชียร”	หรือ	“พาห

ริ”	 เป็น	 “พาเหียร”	 และ	 “ปกีรณกะ”	 เป็น	 “ป

เกียรณกะ”	ฉะนั้น	

	 ข้าพเจ้าจึงขอร้องให้เขียนคำว่า	 “ทีฆายุโก”	

ให้ถูกต้องหน่อย	 ในฐานะที่เราเป็นประชาชนที่มี

ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 จึง

ไม่ควรที่จะใช้ข้อความใดๆ	 ที่เกี่ยวกับพระองค์

ท่านให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง	 ผู้หลักผู้ใหญ่

ในหน่วยราชการต่างๆ	 ควรจะได้เอาใจใส่ดูแล	

และสอดส่องให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้	ไม่ใช่ผู้

น้อยหรือผู้เขียนจะทำอย่างไรหรือเขียนอย่างไร	 ก็

ปล่อยเลยตามเลย		

	 นอกจากนั้น	 ตามหนังสือพิมพ์รายวันแทบทุก

ฉบับ	 ก็มีทั้งคำว่า	 “ทีฆายุโก”	 ท	 (ทหาร)	 และ	

“ทีฆายุโก”	 (ฑ	 นางมณโฑ)	 ปะปนกันอยู่ในฉบับ

เดียวกัน	 ควรจะระมัดระวังให้มาก	 ความจริงก็

มิได้ทำให้ความหมายเสียไป	 แต่ไม่ถูกต้องตาม

หลักภาษาเท่ านั้น เอง	 เพราะคำว่ า	 “ฑีฆ”			

(ฑ	 นางมณโฑ)	 ในภาษาบาลีหรือสันสกฤตที่แปล

ว่า	 “ยาว”	 นั้นไม่มี	 มีแต่	 “ทีฆ”	 (ท	 ทหาร)	

เท่านั้น	 ความจริงเรื่องนี้ก็ได้พูดกันมาทุกปี	 แต่

การเขียนก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร	ยังมีที่ผิดๆ	ให้เห็นอยู่

เสมอ	 แม้จะน้อยลงบ้างก็ตาม	 ยิ่งคำว่า	 “ทีฆายุ

กา	 โหตุ	 มหาราชินี”	 ด้วยแล้วบางทีก็เขียนเป็น	

“ทีฆายุโก	 โหตุ	 มหาราชินี”	 และบางทีที่คำว่า	

“ทีฆายุโก”	ใช้	ฑ	(นางมณโฑ)	หรือ	ฑ	หัวหยักก็

มี	 แต่ในปัจจุบันการเขียนถูกต้องเกือบ	 ๑๐๐	 %	

แล้ว	เพียงแต่คำว่า	“ทีฆายุโก”	และ	“ทีฆายุกา”	

บางทียังใช้	ฑ	(นางมณโฑ)	แทน	ท	(ทหาร)	อยู่

บ้างเท่านั้น	 จึงขอร้องให้ช่วยกันระมัดระวังและ

เขียนให้ถูกต้องหน่อย	 อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็ก

น้อยหรือไม่สำคัญเลย	

จำนงค์	ทองประเสริฐ	

	 ธันวาคม	๒๕๓๖	

	

วารสารพัฒนาที่ดิน �1

aw �������������� cs2.inx   61 9/23/09   5:05:05 PM



วารสารพัฒนาที่ดิน�2

จดหมายจากหมอดิน

วารสารพัฒนาที่ดิน�2

aw �������������� cs2.inx   62 9/23/09   5:05:07 PM





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

รายการเพื่อการศึกษาของกรมประชาสัมพันธ ์
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	

	

	 	 จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า	ท่านสมาชิกและผู้สนใจที่ต้องการรับวารสารพัฒนาที่ดิน		

		 ในฉบับปีงบประมาณ	 ๒๕๕๓	 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)................................	

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	๒๕๕๒	

	 	 	 ถึงฉบับเดือนกรกฎาคม	–	กันยายน	๒๕๕๓	

	

พร้อมนี้ได้ส่งแสตมป์ดวงละ	๓	บาท	จำนวน	๘	ดวงเพื่อเป็นค่าจัดส่งเล่มละ	๖	บาทมาด้วยแล้ว	

ส่งจดหมายพร้อมใบสมัครสมาชิกและแสตมป์ของท่านมาที่	

นางชริตา	โล่ห์จินดา	ฝา่ยเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ	์กรมพฒันาทีด่นิ		

ถนนพหลโยธนิ	ลาดยาว	จตจุกัร	กรงุเทพฯ	๑๐๙๐๐	โทร.๐๒-๕๗๙๘๕๑๕	

หมายเหตุ : ท่านสามารถสำเนาใบสมัครสมาชิกวารสารพัฒนาที่ดินได้ 

	

ท้ายเล่ม
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