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ข่าวหมอดินฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นฉบับ

ที่ 2 ของปีงบประมาณ 2553 ในฉบับนี้ ขอแนะนำาผู้บริหารของ

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 

ลำาปาง ลำาพูน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เพ่ือให้พ่ีน้องเกษตรกรท่ีใช้บริการได้รู้จักผู้บริหารของ สพข.6

ในจดหมายข่าวหมอดินฉบับนี้เราขอเสนอกิจกรรมโครงการ

รณรงค์ไถกลบตอซัง ส่งเสริมวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของ สพข.6

ใน 4 จังหวัด ซึ่งได้รับความสำาเร็จและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน

ประชาชน และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้เรายังมีคอลัมน์ของหมอดินอาสาเด่นแดนล้านนา

ที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

บทความทางวิชาการเกี่ยวกับอินทรียวัตถุที่น่าสนใจและมีสาระ

ความรู้เริื่องดินที่เราจะนำาไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร จากทีมงาน

นักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ของ สพข.6 คณะผู้จัดทำาหวังเป็น

อย่างยิ่งว่า ข่าวหมอดินฉบับนี้จะมีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร

บ้างไม่มากก็น้อย หากมีข้อแนะนำาประการใด กรุณาส่งมาให้ทีมงาน

ของเรา เพื่อจะได้นำามาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์และตรงกับ

ความต้องการของผู้อ่านต่อไป

หน้า�1 : รอบรั้ว สพข.6

หน้า�3 : แนะนำาผู้บริหาร

ของสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

หน้า�4 : โครงการ

รณรงค์ไถกลบตอซัง ส่งเสริม

วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของสพข.6

โดย... ส่วนวิชาการฯ สพข.6

หน้า�7 : หมอดินเด่น

แดนล้านนา หมอดินก้าวหน้า

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ก้าวไกล

โดย... จุไรพร แก้วทิพย์

หน้า�9 :

รู้จักกฎหมายพัฒนาที่ดิน

โดย... “นายรักษ์ดิน”

หน้า�10 : ความสำาคัญของ

อินทรียวัตถุในดิน

โดย... ยงยุทธ อาริยะกูล

สาระน่ารู้
หน้า�11 : ฉลากบนผลไม้

หน้า�12 : สมุนไพรแก้ความดัน

หน้า�13 : การรักษาสุขภาพใน

ฤดูร้อน

หน้า�14 : สีดินบอกอะไรได้บ้าง 

โดย... วัชรินทร์ พลราชม

บรรณาธิการ
คณะทำางานประชาสัมพันธ์ สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

ออกแบบรูปเล่มจัดพิมพ์และแจกจ่าย
ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

ที่ปรึกษา
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินในโครงการอันเน่ีองมาจากพระราชดำาริ

ผู้อำานวยการส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ผู้อำานวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน

ผู้อำานวยการส่วนวิเคราะห์ดิน

ผู้อำานวยการส่วนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำาปาง

ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำาพูน

ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
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เร่ืองเดน่ในเลม่

II บรรณาธิการ II 

คณะผู้จัดทำ�
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ปัจจุบันการเผาตอซังยังเป็นวิธีการหนึ่งที่เกษตรกร

นำามาใช้ในการกำาจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในไร่นา 

เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่

ผลกระทบที่เกิดจากการกระทำาดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้าง

ของดิน สิ่งมีชีวิต ความชื้น อินทรียวัตถุ และธาตุอาหาร

ต่างๆ ที่อยู่ในดินถูกทำาลาย ทำาให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

และไม่เหมาะสมที่จะใช้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจาก

นี้การเผาตอซังยังเป็นการสร้างมลภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็น

สาเหตุหน่ึงของความผันแปรทางธรรมชาติ คือภาวะโลกร้อน 

ที่กำาลังส่งผลกระทบกับโลกอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้อีกด้วย 

ดังน้ัน การนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ตอซัง ฟางข้าว 

ซังข้าวโพด ฯลฯ มาใช้ในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ซึ่งเกษตรกรสามารถดำาเนินการไถกลบด้วยตนเอง อาทิเช่น 

การไถกลบตอซัง การหมักโดยใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

ทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลของ

ธรรมชาติให้กลับสู่ภาวะปกติได้ 

นอกจากจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้สามารถใช้ใน

ด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืนแล้วยังลดค่าใช้จ่ายในการผลิต 

รวมทั้งช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลก

ร้อน ได้เป็นอย่างดีด้วย

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จึงได้จัดให้มีการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนตระหนักถึงผล

เสียของการทำาลายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการ

เผา และสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้

วิธีการไถกลบตอซัง ส่งเสริมวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ลด ละ 

เลิก การเผา คืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ดินและช่วยลด

ปัญหาโลกร้อน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ในการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและผลเสียของ การ

ทำาลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการเผาและรณรงค์

ให้เห็นถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซังลงไปในดิน และ

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการ

มีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในการรักษา

ทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยมีการจัดงานรณรงค์ขึ้นใน 

พื้นที่ต่าง ๆ  ของ สพข.6 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 พร้อม

กัน 4 แห่ง คือ
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จังหวัดเชียงใหม่

จัดขึ้นที่ บ้านป่าสักขวาง หมู่ 13 ตำาบลสันกำาแพง 

อำาเภอสันกำาแพง โดยมีนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีผู้เข้า

ร่วมงาน 250 คน ได้แก่ หมอดินอาสาประจำาจังหวัด ประจำา

ตำาบล และประจำาหมู่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล

สันกำาแพง และเกษตรกรบ้านสันป่าขวาง และหมู่บ้านใกล้

เคียง

CHIANG MAI

โดย ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.6



จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จัดขึ้นที่ บ้านเมืองแปง หมู่ 1 ตำาบลเมืองแปง อำาเภอปาย 

โดยมี นายกำาธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นประธานในพิธีเปิดงานมีผู้เข้าร่วมงาน 453 คน ได้แก่ 

ประชาชนทั่วไปจำานวน 358 คน นักเรียนจำานวน 95 คน

จังหวัดลำ�ปาง
จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอ

เพียง บ้านลำาปางหลวง ตำาบลลำาปางหลวง อำาเภอเกาะคา โดย

มี นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปางเป็น

ประธานในพิธีเปิดงานมีผู้เข้าร่วมงาน 685 คน ได้แก่ หมอดิน

อาสาประจำาหมู่บ้าน อำาเภอเสริมงาม อำาเภอสบปราบ อำาเภอ

เกาะคา อำาเภอห้างฉัตร รวมจำานวน 300 ราย กลุ่มเกษตรกร

ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และเกษตรกร

ทั่วไป รวมจำานวน 200 ราย หน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วมงาน 

นักเรียน นักศึกษา รวมจำานวน 185 คน

จังหวัดลำ�พูน
จัดขึ้นที่บริเวณหลังวัดจำาขี้มด หมู่ 2 ตำาบลศรีบัวบาน 

อำาเภอเมือง โดยมี นายอาณัติ วิทยานุกูล นายอำาเภอเมือง

ลำาพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมีผู้เข้าร่วมงาน 250 คน 

ได้แก่ หน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัดลำาพูน อาทิเช่น สำานักงาน

เกษตรจังหวัดลำาพูน สำานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำาพูน 

หมอดินอาสาประจำาจังหวัด ประจำาตำาบล และประจำาหมู่บ้าน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลศรีบัวบาน กำานันผู้ใหญ่บ้าน

ตำาบลศรีบัวบาน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
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การประชาสัมพันธ์โครงการ โดยใช้

แผ่นโฆษณาติดรถ พร้อมทั้งเปิดสปอต

ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อำาเภอที่จัดงาน และ

อำาเภอใกล้เคียง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่าน

วิทยุชุมชน เครื่องกระจายเสียงหมู่บ้าน

นอกจากนี้ยังติดตั้งป้ายรณรงค์ขนาดใหญ่

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานบริ เวณ

หน้าสถานีพัฒนาท่ีดินทุกจังหวัด และบริเวณ 

พื้นที่จัดงาน รวมไปถึงมีการแจกแผ่นพับ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอย่าง

ทั่วถึง การเตรียมงาน มีการสำารวจพื้นที่

ท่ีเหมาะสมในการใช้จัดงาน การจัดนิทรรศการ 

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เตรียมปัจจัย

การผลิตไม่ว่าจะเป็นสารเร่ง พด. ต่างๆ 

นำ้าหมักชีวภาพ และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน การเรียน

เชิญประธานในพิธีเปิดงาน และหน่วยงานอ่ืนๆ

มาร่วมงาน เช่น บริษัทตัวแทนจำาหน่าย

รถแทรกเตอร์ เพ่ือร่วมจัดนิทรรศการ แสดง

สินค้าและสาธิตการไถกลบตอซัง โดยมี

หมอดินอาสาและนักวิชาการเกษตรเป็น

วิทยากรให้ความรู้ มีการจัดเวทีการแสดง

พร้อมระบบแสงเสียง เตรียมเต้นท์นิทรรศการ

จัดพ้ืนท่ีเพ่ือใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน

จัดเตรียมของที่ระลึกและของรางวัล จัด

เตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาล 

ชุดรักษาความปลอดภัยประจำาพื้นที่ และ

ตำารวจจราจรเพื่ออำานวยความสะดวกใน

พิธีเปิดงาน

โดยประธานที่ได้ให้เกียรติมาเปิดงาน 

มอบของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานและบุคคล

ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน จากนั้นจึงเข้าสู่

การรณรงค์ไถกลบตอซัง โดยเร่ิมจากการฉีดพ่น

นำา้หมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2

ด้วยเคร่ืองพ่นนำา้หมักแบบสะพายหลัง ลงใน

แปลงนาซึ่งยังมีตอซังของข้าวที่เหลือจาก

การเก็บเกี่ยวอยู่ในนา เพื่อให้ตอซังข้าว

มีความอ่อนนุ่ม ง่ายต่อการย่อยสลาย จากน้ัน

จึงใช้รถแทรกเตอร์ในการไถกลบตอซัง

อีกครั้งหนึ่ง

มีการสาธิตการหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดลงในนา โดยประธานในพิธี

ร่วมกับ ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด มีการเยี่ยมชมเต้นท์

นิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งมีการแจกจ่ายปัจจัยการผลิตได้แก่

สารเร่ง พด. ต่างๆ และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโดย

ประชาชนในแต่ละพื้นที่ อาทิเช่น การแข่งขันดำานา วิ่งกระสอบ อุ้มลูกตาม

เมีย จับปลาไหล จับปลาช่อน ปีนเสานำ้ามัน เป็นต้น

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สพข.6 เชื่อว่าสามารถสร้างความเข้าใจในการ

ลดการเผาตอซังให้แก่เกษตรกรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยให้เกษตรกร

รู้ถึงวิธีการที่จะย่อยสลายตอซังจากองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน และ

การรู้แหล่งขอรับบริการปัจจัยทางการผลิตท่ีกรมพัฒนาท่ีดินส่งเสริม สนับสนุน

มาใช้ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง หากเกษตรกรท่านใดต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อขอรับข้อมูลความรู้ และปัจจัยต่างๆ ที่ช่วย

ในการย่อยสลายตอซังตลอดจนการขอเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อการใช้

ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้าน หรือติดต่อผ่าน

หมอดินอาสาประจำาหมู่บ้านหรือประจำาตำาบลก็ได้
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หลังจากที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม

ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาที่ดิน

จากสถานีพัฒนาที่ดินลำ�ปาง

มีความเข้าใจและสนใจที่จะนำ�ไปปรับใช้

ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนเอง

หมอดินก้าวหน้า กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ก้าวไกล

โดย จุไรพร แก้วทิพย์ ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข. 6

หมอดินอาสาประจำาหมู่บ้าน

บ้านวังหิน หมู่ 6 ต.เถินบุรี 

อ.เถิน จ.ลำาปาง

หมอดิน
พิกุล�กันทะ

หมอดินเด่น�แดนล้านนา

จากการเรียนรู้งานด้านการพัฒนาที่ดิน จึงได้นำาไป

ปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองก่อน จากนั้นจึงได้ขยายผลไปให้

แก่เพื่อนบ้านใกล้เคียงและลูกบ้านภายในหมู่บ้านก่อน เมื่อ

กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการให้จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์

ขึ้นในแต่ละหมู่บ้านเป้าหมายนั้นหมอดินพิกุล กันทะ มีความ

สนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รวบรวมเพื่อนสมาชิกในหมู่บ้านเข้า

เป็น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้หลายกลุ่ม โดยตัวหมอดินพิกุล 

ได้มีส่วนช่วยในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในขณะ

เดียวกันก็เป็นพี่เลี้ยงในการดำาเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตร

อินทรีย์ให้แก่เพื่อนสมาชิกได้เป็นอย่างดี ดังเช่น การปลูกพืช

ผักสวนครัวในบ้าน ทุกบ้านของสมาชิกที่เริ่มต้นในปี 2551 

จำานวน 65 ครัวเรือน เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

ได้เห็นเป็นแบบอย่างในการปลูก การสร้างรายได้เสริมอย่าง

ต่อเนื่อง จึงเกิดความสนใจ เข้ามาเรียนรู้ และนำาเอาไปปฏิบัติ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะเห็นได้จากประชาชนในชุมชนทุกครัวเรือน จำานวน 

130 ครัวเรือน ที่นำาเอารูปแบบที่ประสบความสำาเร็จแล้วมา

ประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชผักสวนครัวของตนเอง ทำาให้ทุก

หลังคาเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวในพ้ืนท่ีว่าง จนข้ึนช่ือว่า

“หมู่บ้านพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ” โดยมีการปลูกพืช

ผักสวนครัวทุกชนิดท่ีสามารถใช้ประกอบเป็นอาหารประจำาวันได้ ใน

แต่ละครัวเรือนจะร่วมกันใช้แรงงานภายในครัวเรือนในการ

ปลูกพืชผักสวนครัว และพบว่าทุกครัวเรือนมีการปลูกผักอย่าง

ต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะปลูกเป็นแปลงขนาดเล็ก ประมาณ 

1 x 1 ตารางเมตร โดยมีการใช้ปุ๋ยหมักและนำ้าหมักชีวภาพ

ที่มีการดำาเนินการผลิตขึ้นใช้ภายในกลุ่มเพื่อเพิ่มผลผลิตผัก 

บางครัวเรือนจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ทั้งนี้ทุกครัวเรือน 

มีความเข้าใจในการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างถูกต้องตั้งแต่

การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืช การผลิตนำ้าหมักชีวภาพจาก

เศษผัก ผลไม้ หอยเชอรี่ และเศษอาหาร และนำาไปใช้เพื่อ

การปรับปรุงบำารุงดินได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในชุมชน

ยังมีแปลงพืชผักสวนครัวที่เป็นแปลงของส่วนรวม ซึ่งเป็น

จุดที่ทุกครัวเรือนจะมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ โดยการร่วมมือกันปลูกพืชผักอินทรีย์

“
“



ชนิดของพืชผักที่ปลูกจะเป็นพืชผักตามฤดูกาลทุกชนิด

ที่ประชาชนนิยมบริโภค มีทั้งผักพื้นบ้านและผักที่สามารถ

ส่งขายตามร้านอาหารได้ พืชสมุนไพรทุกชนิดที่ใช้เป็น

อาหาร อาทิเช่น กระเพรา โหรพา ข่า ตะไคร้ ผักชี ต้นหอม 

เป็นต้น ผักสวนครัว อาทิเช่น ผักกาด ผักคะน้า กะหลำ่าปลี 

กะหลำ่าดอก ผักบุ้ง ผักสลัด ถั่วฝักยาว เป็นต้น การปลูกพืช

ผักในแปลงจะมีการเตรียมดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักคลุกเคล้า

รองพื้นก่อนการปลูก และเมื่อปลูกพืชผักแล้วจะมีการใช้นำ้า

หมักชีวภาพฉีดพ่นเพื่อเป็นการเร่งการเจริญเติบโต และให้

ได้คุณภาพผลผลิตที่ดี กรณีปลูกผักเป็นหลุม เช่น กะหลำ่า

ปลี กะหลำ่าดอก ก็จะมีการปลูกเป็นหลุมระยะห่างกัน 30 

เซนติเมตร โดยทยอยปลูกไปเรื่อยๆ ทำาให้ผลผลิตทยอยออก

สู่ตลาด และหลังจากเก็บผลผลิตหลุมใดออกไปแล้ว จะมี

การปลูกทดแทนทันที โดยมีการใช้ปุ๋ยหมักรองก้นหลุม และ

ใช้นำ้าหมักชีวภาพรดเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต เป็นผลให้ดิน

ในบริเวณที่ปลูกพืชผักสวนครัวมีลักษณะค่อนข้างร่วนซุย 

เหมาะแก่การผลิตพืชผักให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์และส่งขาย

ได้ราคาดีไปด้วย

ผลผลิตที่ออกมา ส่วนหนึ่งจะนำาไปใช้ในการบริโภคใน

ครัวเรือน หากมีเหลือก็จะขาย โดยมีตลาดกลางของหมู่บ้าน

เป็นแหล่งขายหลัก และจะมีแม่ค้าที่จะเข้ามารับซื้อเป็น

รถมอเตอร์ไซด์พ่วง เพื่อนำาไปขายยังตลาดในหมู่บ้านอื่น

ในบริเวณใกล้เคียง ทำาให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง และทุก

ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือน สำาหรับ

ผลผลิตพืชผักที่ได้ทั้งในแปลงของส่วนรวม และของตนเอง 

จึงเป็นเสมือนแหล่งที่มาของรายได้เสริมที่ดีอีกทางหนึ่ง ที่

สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

ในเบื้องต้นได้มีการตกลงในเรื่องรายได้ที่เกิดจากการ

ขายผลผลิตที่ได้ โดยจะนำามาใช้เป็นกองทุนของกลุ่ม เพื่อ

นำาไปใช้ ในการบริหารจัดการ ซื้อเมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์

ทางการเกษตรที่จำาเป็น สามารถพัฒนาพื้นที่ของส่วนรวม

เป็นแหล่งท่องเที่ยว แปลงผักปลอดสารพิษที่น่าสนใจ ทำาให้

เกิดเป็นแรงจูงใจให้เด็กวัยรุ่นในชุมชนสนใจมาทำากิจกรรม

ร่วมกัน และทำาให้การผลิตผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย โดยการ

รวมกลุ่มของชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เกิดประโยชน์

ต่อสุขภาพ ต่อตนเอง และสังคมได้

จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรใช้สาร

อินทรีย์ สามารถขับเคลื่อนได้ หากผู้นำาการจัดตั้งกลุ่มเข้าใจ

ขบวนการการผลิต การใช้ และการดำาเนินการอย่างเป็น

ระบบ หมอดินพิกุล กันทะ สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับจาก

การฝึกอบรมของการเป็นหมอดินอาสา มาพัฒนาและใช้ใน

ชีวิตประจำาวันของตนเอง ชักชวนเพื่อนบ้านทุกครัวเรือน

นำามาใช้กับสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด ทำาให้เห็นถึงประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรม คือการใช้กับการผลิตอาหารที่จำาเป็นต่อชีวิต

ประจำาวัน นั่นคือ การผลิตพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษใน

การบริโภคและจำาหน่าย เป็นการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

ให้แก่ครัวเรือน และเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย
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(๑) กำาหนดการจำาแนกประเภทที่ดิน และเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้า

ที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ

(๒) วางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกำาหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการกำาหนดเขตการอนุรักษ์ดินและนำ้า

(๓) ประกาศกำาหนดเขตสำารวจที่ดิน และประกาศกำาหนดเขตสำารวจการอนุรักษ์ดินและนำ้าตามมาตรา ๑๗

(๔) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ในการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นแก่ผู้ครอบครองที่ดินตามความเหมาะสมจากการกำาหนดบริเวณการใช้ที่ดินหรือการกำาหนดเขตการอนุรักษ์ดินและนำ้า

(๕) กำาหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือกำาหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้า

(๖) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาที่ดินระดับต่าง ๆ ขึ้นในเขตท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเพื่อช่วย

เหลือทางวิชาการ สาธิตและแนะนำาเกษตรกรโดยตรง ในกรณีที่มาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือมาตรการเพื่อการ

อนุรักษ์ดินและนำ้าตามที่คณะกรรมการกำาหนดต้องใช้วิทยาการซึ่งไม่อาจนำาไปแนะนำาเกษตรกรด้วยวิธีการส่งเสริมได้

(๗) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับคำาขอให้วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินหรือคำาขอให้ปรับปรุงดิน

หรือที่ดิน หรือคำาขอให้การบริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๒๐

(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่มอบหมาย

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำาเนินการ

ต่อไปก็ได้

เป็นไงครับ ทีนี้ก็พอจะรู้จักกับหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินแล้ว ไว้คราวหน้า ผมจะนำาเอารายละเอียดปลีกย่อย 

ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรมานำาเสนอต่อไป อย่าลืมติดตามต่อไปนะครับ ฉบับนี้... ลาไปก่อนครับ...

9 ในฉบับนี้ กระผม นายรักษ์ดิน ขอแนะนำาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาที่ดินมาให้ได้

รับรู้กัน เพื่อจะได้ทราบถึงขอบข่ายการบริการงานพัฒนาที่ดินและขอรับบริการได้อย่างถูก

ต้อง โดยจะเสนอเป็นบทความสั้นๆ ต่อเนื่องกันไป คอยติดตามไปเรื่อยๆ นะครับ มาเริ่มกัน

เลยดีกว่า...

มาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรอง

ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมที่ดิน 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรม

ส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เลขาธิการสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์สูง เป็นที่ประจักษ์ในด้านการอนุรักษ์ดินและนำ้าด้านการเกษตร หรือด้าน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการ

รู้จักกฎหมาย

พัฒนาที่ดิน

โดย�“นายรักษ์ดิน”

อำานาจและหน้าที่ของ “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน”



ดินในภาคเหนือของประเทศไทยที่พบโดยทั่วไปจะเป็นดินที่ค่อนข้างเป็นดินกรด ดินได้รับผลกระทบจากการ

ชะล้างพังทลายมาเป็นระยะเวลานาน ทำาให้เนื้อดินและโครงสร้างของดินได้รับความเสื่อมโทรมอย่างหนัก ดินทุก

พื้นที่ขาดอินทรียวัตถุ ปริมาณที่ขาดมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการใช้ประโยชน์จากดิน

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้นที่สำาคัญที่สุดสำาหรับดินในภาคเหนือ คือ ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของดินก่อน

เป็นอันดับแรก สิ่งที่สามารถจะใช้เป็นตัวชี้วัดบอกถึงคุณภาพของโครงสร้างดินได้ดีที่สุด คือ ปริมาณอินทรียวัตถุใน

ดิน (Soil organic matter) อินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดิน จะช่วยทำาให้ดินทรายจับตัวกันได้มากขึ้น ดินเหนียวจับตัวกัน

ได้หลวมขึ้น ดินโปร่งร่วนซุย การถ่ายเทอากาศในดินดี เพิ่มอัตราการไหลซึมของนำ้าผ่านได้ดี รากพืชสามารถแผ่ขยาย

ออกไปได้กว้างเพื่อหาอาหารได้มากขึ้น อินทรียวัตถุช่วยรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดินให้คงที่ และ

เพิ่มการดูดยึดแร่ธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น และอินทรียวัตถุเมื่อผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันกับดินจะทำา

หน้าที่คล้ายฟองนำ้า ดูดซับนำ้าและธาตุอาหารที่ละลายนำ้าในดินไว้ไม่ให้สูญเสียไป ทำาให้พืชที่ปลูกไว้ มีเวลานานพอที่

จะดูดซับธาตุอาหารพืชชนิดต่างๆ ขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ชะลอการสูญเสียธาตุอาหารพืชที่จะถูกชะล้างลงไป 

ในดินชั้นล่าง

เศษซากพืชที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์แล้วจะกลายเป็นอินทรียวัตถุ วัสดุที่ได้จากการย่อยเหล่า

นี้จะเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยตรง เนื่องจากโครงสร้างของอินทรียวัตถุจะทำาหน้าที่ในการดูดซับธาตุอาหารปุ๋ยที่ใส่ลง

ไปในดิน นอกจากนี้ ยังช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน เนื่องจากอินทรียวัตถุจะค่อยๆ ปลด

ปล่อยสารประกอบที่เป็นประจุลบ เช่น CO
3
 (คาร์บอเนตไอออน), HCO

3
 (ไบคาร์บอเนตไอออน) ออกมาสะเทิน 

(การทำาให้เป็นกลาง) กับไอออนของ H+(ไฮโดรเจนไอออน) ซึ่งมีค่าเป็นกรด ทำาให้ความเป็นกรดของดินลดลง หรือไม่

เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว คุณสมบัติของอินทรียวัตถุนี้ เรียกว่าความเป็นบัฟเฟอร์ (buffer) ดังนั้นหากเกษตรกรรู้จัก

อินทรียวัตถุและนำามาใส่ในดินก่อนการปลูกพืชก็จะช่วยให้ดินของพี่น้องเกษตรกร มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะสมในการ

ทำาการเกษตร ลดปัญหาของดินในภาคเหนือเราได้อย่างแท้จริง
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กองฟางไว้เป็นจุดที่เหมาะสมในพื้นที่

เกลี่ยฟางข้าวคลุมพื้นที่

เกลี่ยฟางให้ได้ความสูงประมาณ�20�เซนติเมตร
ทั่วทั้งพื้นที่

ฟางข้าวที่ปูคลุมทั่วทั้งพื้นที่

ความสำ�คัญของ
อินทรียวัตถุในดิน โดย ยงยุทธ อาริยะกูล ส่วนวิเคราะห์ดิน สพข. 6



ขณะน้ี กระแสนิยมการบริโภคพืช ผัก ผลไม้ อินทรีย์ เป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะพ่ีน้องเกษตรกรทราบกันดีว่า

การบริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต และสุขภาพ ต้องปลอดสารเคมี  และไม่ใช่ผลไม้

ที่มาจากการใช้พันธุ์พืชที่ดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเลือกซื้อผลไม้ที่มีขายในท้องตลาด

ให้ปลอดภัย ฉบับนี้ เรามีวิธีการสังเกตมาบอก โดยดูได้จาก “ฉลากบนผลไม้”

ครั้งต่อไปที่คุณจะเลือกซื้อผลไม้จำาไว้ว่าตัวเลขสำาคัญที่คุณควรรู้เพื่อจะหลีกเลี่ยงการซื้อผลไม้ที่มีสารเคมีและผลไม้ 

GMO เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณให้สังเกตุว่า...

ถ้าคุณเห็นแอ๊ปเปิ้ล ที่มีรหัส 4922        แปลว่าแอ๊ปเปิ้ลนี้เป็นแอ๊ปเปิ้ลทั่วๆ ไป ที่ปลูกด้วยการใส่ปุ๋ยปกติ

ถ้าแอ๊ปเปิ้ลติดสติ๊กเกอร์มีรหัส 99222     แสดงว่าเป็นแอ๊ปเปิ้ลที่ปลูกโดยวิธีปลอดสารเคมี และปลอดภัย

ถ้าแอ๊ปเปิ้ลติดสติ๊กเกอร์ มีรหัส 89222  อย่าซื้อ!!! แสดงว่าเป็นแอ๊ปเปิ้ลที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม 

คราวนี้ พี่น้องเกษตรกรเราก็สามารถเลือกซื้อผลไม้ในท้องตลาดทานกันได้อย่างปลอดภัยแล้ว ครั้งต่อไปก่อนจะซื้อ

พืช ผัก ผลไม้ไปรับประทานก็อย่าลืมสังเกต “ฉลากบนผลไม้” กันนะครับ
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ฉลาก
บนผลไม้

สาระน่ารู้...�

ที่มา : GMO ที่มา http://variety.teenee.com/foodforbrain/25648.html

ฉลากผลไม้ทั่วไป

มีตัวเลขสี่หลัก

ขึ้นต้นด้วย 4 เช่น

4 x x x

ฉลากผลไม้ Organic

( ผลไม้ที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี) 

มีตัวเลขห้าหลัก

ขึ้นต้นด้วย 9 เช่น

9 x x x x

ฉลากผลไม้ GMO

( ผลไม้ที่ปลูกโดยใช้พันธ์ที่ผ่าน

การดัดแปลงทางพันธุกรรม)

มีตัวเลขห้าหลัก

ขึ้นต้นด้วย 8 เช่น

8 x x x x 



กระเทียม
ซอยกระเทียมสดประมาณครึ่งช้อนชา กินพร้อมอาหารวัน

ละ 2-3 ครั้ง หรือ จะใช้วิธีเคี้ยวกระเทียมสดๆ ก็ได้ อย่ากิน

ตอนท้องว่าง เพราะฤทธิ์ร้อนของกระเทียมจะทำาให้แสบ 

กระเพาะได้

กาฝากมะม่วง
นำามาตากแห้ง ต้มดื่มแทนนำ้าชา หรือตากแห้งคั่วแล้วชงดื่ม

คึ่นฉ่าย
เลือกต้นสดๆ มาตำา คั้นเอาแต่นำ้าดื่ม ใช้รับประทานครั้งละ 

1-2 ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหารหรือกินเป็นผักสดผสมในอาหาร

ก็ได้

ใบบัวบก
ใช้เป็นยาบำารุวหัวใจ แก้อ่อนเพลีย ขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน

กระเจี๊ยบแดง
ใช้กลีบเลี้ยงแห้ง ต้มนำ้า หรือชงนำ้าร้อนกินเป็นชา ซึ่งช่วยลด

ความดันโลหิต ลดคลอเลสเตอรอลได้ แก้นิ่วและลดไข้ 

ยังมีสมุนไพรไทยอื่นๆ ที่ใช้ปรุงอาหารเป็นประจำาและมี

สรรพคุณ ช่วยลดความดันได้ เช่น ขิง ขี้เหล็ก ผักชี ผักชี

ฝรั่ง มะขาม แมงลัก เป็นต้น ก็เลือกรับประทานตามที่

จะสามารถหามาได้ก็แล้วกัน เพื่อลดความดัน

ที่มา : www.dailynews.co.th

สมุนไพรช่วยลดความดัน
ทราบหรือไม่ว่า สมุนไพรพื้นบ้านก็สามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ วันนี้เรามีมาบอก
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สีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอเป็นสิ่งที่ดี

เพื่อป้องกันการเกิดโรค บรรเทาอาการของโรค ตลอดจนการ

มีชีวิตที่เป็นปกติสุข แต่ท่ามกลางสภาวะการดำารงชีวิตที่เร่ง

รีบและบีบคั้นร่างกายตลอดจนจิตใจอย่างทุกวันนี้ เราจะมี

วิธีการดูแลตัวเองแบบง่ายๆได้อย่างไร ในหลักของการแพทย์

แผนไทยถือว่าการจะมีสุขภาพที่ดีได้ต้องประกอบทั้งสุขภาพ

กายและจิตใจ ที่สำาคัญคือเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการ

สร้างความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ ขณะเดียวกันเวลา

และฤดูกาลก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำาคัญด้วย อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช 

แพทย์แผนไทยจากคลินิกธรรมเวชแพทย์แผนไทย อธิบายว่า 

“การรักษาสุขภาพในฤดูร้อนนั้น รวมระยะเวลา 4 เดือนใน

ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่พื้นโลกมีความร้อนสูงขึ้น ร่างกายของ

คนเรากระทบกับความร้อน ทำาให้ธาตุไฟ โดยเฉพาะย่างยิ่ง

ไฟสำาหรับอบอุ่นร่างกายพลอยกำาเริบมากขึ้น ถ้าจะเกิดโรคก็

มักเกิดเนื่องจาก ธาตุไฟ นำ้าดี และโลหิต กำาเริบหรือพิการ

การ
รักษา
สุขภาพ

ใน
ฤดูร้อน
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ดังนั้น การป้องกันและรักษาสุขภาพในช่วงฤดูร้อน คือการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการที่ทำาให้เพิ่มอุณหภูมิ

ของร่างกายจนถึงขั้นผิดปกติ ซึ่งสามารถทำาได้หลายทางด้วยกัน เช่น หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำาให้เกิดโรคและหลีกเลี่ยงการสัมผัส

หรืออยู่ในที่ที่มีความร้อนสูงเป็นเวลานาน ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสร้อน รสมันมากเกินไปควรรับประทานอาหารที่มี

รสเย็นและรสขม

ส่วนอาหารที่เหมาะสมสำาหรับฤดูร้อนนั้น อ.วุฒิ แนะนำา

ว่า ในประเภทพืชผัก เช่น ถั่วพู แตงกวา แตงร้าน แตงไทย 

ถั่วฝักยาว ถั่วแขก ผักกาดขาว ผักบุ้ง กะหลำ่าปลี ใบบัวบก 

กระเจี๊ยบมอญ สายบัว ผักกะเฉด ผักกูด ผักโขม ผักชีฝรั่ง 

ดอกแค ยอดแค ขี้เหล็ก สะเดา ตำาลึง มะระ คึ่นฉ่าย ผักกาด 

แครอท หัวผักกาด ฟัก นำ้าเต้า ผักกะสัง ผักหวาน หัวปลี 

หยวกกล้วย เตยหอม กระถิน ชะอม ฟักทอง เหง้าหวาย หัว

ลูกตาลอ่อน ยอดมะพร้าว ย่านาง ยอดฟักทอง ใบยอ ถั่วงอก 

มะเขือ มะเขือพวง ผักปลัง ดอกขจร หัวลูกมะพร้าวอ่อน ใบ

มะยม ฝักเพกา ใบกรุงเขมา(หมาน้อย) กระพังโหม ถั่วเขียว 

และบวบ 

ส่วนผลไม้ เช่น แตงโม ชมพู่ มะละกอ แตงไทย ลูกตาล

อ่อน สาลี่ แอ๊ปเปิล ฝรั่ง แก้วมังกร รากบัวหลวง เม็ดบัว 

กระจับ และมังคุด 

ซึ่งการปรุงอาหารนั้นควรปรุงให้ครบถ้วน หาใช่ใช้แต่

รสใดรสหนึ่งเท่านั้น เพียงแต่เน้นส่วนปรุงตามหลักฤดูกาล 

นอกจากอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศแล้ว ยังมีโรคที่มาพร้อมกับความแห้งแล้ง เช่น โรค

ท้องร่วง อหิวาตกโรค ซึ่งต้องระวังในเรื่องคุณภาพและความ

สะอาดของอาหารด้วย

ที่มา : my.dek-d.com/kim_potter/story



โดย วัชรินทร์ พลราชม ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.6

สี ของดินบอกอะไรได้บ้าง

ดินเป็นทรัพยากรที่เป็นแหล่งผลิตปัจจัยที่

สำ�คัญ� ต่อการดำ�รงชีวิตของมนุษย์� ได้แก่�

อาหาร��เครื่องนุ่งห่ม��ที่อยู่อาศัย��และ

ยารักษาโรค�ซึ่งดินจะเกี่ยวข้อง�ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม� นอกจากนี้� ดินยัง

เป็นแหล่งของธาตุอาหาร� ของพืชช่วย

ค้ำ�จุนให้พืชต้ังตัวได้� และยังเป็นแหล่ง�

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็กและเชื้อ

จุลินทรีย์ต่างๆ�อีกด้วย

เคยสังเกตไหมว่าดินท่ีบ้านสีอะไร�และคิดว่าดินท่ัวประเทศมีสีเดียวกันหรือไม่�สีดินบอกอะไรเรา

สีของดินเป็นลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจน เป็นคุณสมบัติที่สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมและแร่ 
ที่เป็นองค์ประกอบของดิน ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของสีดิน กับองค์ประกอบและ

กระบวนการ เกิดขึ้นในดิน ?
โดยทั่วไปเป็นดินที่มีอินทรียวัตถุอยู่มากในดิน และเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี ให้ผลผลิตในด้านการเกษตรกรรม

ค่อนข้างสูง อินทรียวัตถุนอกจากมีความสัมพันธ์กับสีของดินทั้งสองนี้แล้ว ยังทำาให้ดินนั้นมีโครงสร้างดี และเหมาะสมกับ

การเจริญเติบโตของรากพืช และเป็นสิ่งช่วยทำาให้ธาตุอาหารในดินเป็นประโยชน์ต่อพืชอีกด้วย เช่น แคลเซียมและไนโตรเจน

สีของดินอาจเกิดจากดินที่มีเนื้อหยาบประเภทดิน

ทรายหรือเกิดจากการสะสมของปูนยิปซัมหรือเกลือชนิด

ต่างๆ เกิดมีกระบวนการซึมชะของนำ้าผ่านดิน

เป็นดินที่มีเหล็กและอลูมินั่มออกไซด์เป็นองค์ประกอบ ลักษณะของสีดินที่มองเห็นจะคล้ายกับสีของสนิมเหล็ก ดินสี

แดงนั้นมีสภาพการระบายนำ้าดีและมีการถ่ายเทอากาศดี ซึ่งเป็นดินที่มักพบบริเวณที่สูงตามเนินเขาในเขตร้อน ซึ่งเกิดจาก

การที่วัตถุต้นกำาเนิดดินเกิดการสลายตัวอย่างรุนแรง และเป็นดินที่มีอายุมาก เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ น้อยกว่าดินสีดำา 

แต่ดีกว่าดินสีเทาหรือสีเหลือง

 เป็นดินที่มีเหล็กออกไซด์เป็นองค์ประกอบ มีการระ

บายนำ้าในดินไม่ค่อยดี ในชั้นดินลึกๆ มีความชื้นมากกว่าดิน

สีแดง เป็นดินที่ให้ผลผลิตค่อนข้างตำ่า

เกิดอยู่ในสภาพที่มีนำ้าขังอยู่ตลอด ดินที่มีการระบายนำ้าค่อนข้างเลวถึงเลว  และมีจุดประสี เกิดขึ้น โดยจะมีสีต่างๆเช่น 

สีเทา สีนำ้าตาล สีเหลือง ซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณที่นำ้าใต้ดินขึ้นๆลงๆ คือมีสภาพเปียกแห้งสลับ ตัวอย่างของจุดประจะเห็นได้

ในดินนาทั่วไป

ในฉบับหน้า�ผู้เขียนจะนำ�เอาวิธีตรวจสอบ

สีดินมาบอกเล่าให้ฟัง� เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร�

ได้เข้าใจ�และเอาดินมาให้เราตรวจสอบ

เพื่อจะได้รู้ว่าสีดินของท่าน...

บอกอะไร�ให้ท่านได้บ้าง.....�

ดินสีน้ำ�ตาลเข้ม
ถึงสีดำ�

ดินสีเทาจัด

ดินสีแดง�หรือ
สีน้ำ�ตาลปนแดง

ดินสีเหลือง

ดินสีขาว
หรือสีเทาอ่อน

รอบรั้ว ครอบครัว สพข.6
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