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 ทําไมใสปุยเคมีเยอะแตผลผลิตไมเพิ่ม?
 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต 

และคุณภาพผลผลิตของขาวขาวดอกมะลิ 105 (นาป)
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ตนไมประจําฉบับ

เมื่อเขาสูชวงฤดูหนาว ตนไมที่นิยมนํามาประดับสถานที่ เพื่อความสวยงาม
และเตรียมเฉลิมฉลองวันขึ้นปใหมที่ใกลจะมาถึง คงจะหนีไมพนไมประดับ
ที่ชื่อวา คริสตมาส 
 คริสตมาสเปนไมพื้นเมืองแถบอเมริกาใต วากันวามีถิ่นกําเนิดในประเทศ
เม็กซิโก เปนไมที่ชอบอากาศเย็นแตไมถึงกับเย็นจัด จึงสามารถปลูกไดทาง
ภาคกลางไปจนถึงภาคเหนือของประเทศไทย คริสตมาสไมชอบแดดแรง ควรปลูก
ในที่มีแสงแดดรําไร ไมชอบดินที่เปยกหรือแฉะจนเกินไป แคดินมีความชุมช้ืน
ก็เพียงพอแลว คริสตมาสเปนไมพุมถาปลูกลงดินสามารถสูงไดถึง 4 เมตร 
 สวนที่มีสีสันสรางความสวยงามใหแกตนคริสตมาสคือใบประดับ สวนดอก
จะมีสีเหลืองออกเปนกระจุกที่ปลายยอด ปกติแลวใบคริสตมาสจะมีสีเขียว
แตเปลี่ยนไปเปนสีอื่น ๆ เชน แดง ชมพู ขาว เหลือง ในชวงเดือนตุลาคมถึง
กุมภาพันธ เน่ืองจากชวงเวลากลางวันเร่ิมสั้นลง ชวงเวลากลางคืนยาวข้ึน
ตนคริสตมาสจึงปรับตัวใหเขากับสภาวะอากาศ การสังเคราะหแสงนอยลง
 ตนคริสตมาสมีอัตราการเจริญเติบโตปานกลาง ชอบดินรวนซุยระบายนํ้า
ไดดี ขยายพันธุ ด วยการปกชํากิ่ง ปจจุบันนอกจากที่เราเห็นตนคริสตมาส
มีใบประดับที่มีสีสันตาง ๆ ตามที่กลาวมาแลว ยังมีคริสตมาสแบบดางอีกดวย
ซึ่งเราไดนําภาพมาใหทานไดชมกัน
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 เพื่อนแทเกษตรไทยฉบับสงทายปเกา 2564 
ฉบับนี้ไดเนนเนื้อหาสาระของการพัฒนาองคกรที่สําคัญ
ที่สุดของประเทศ คือ อบต. ที่ผานการเลือกตั้งมา สดๆ 
รอนๆ ดวยความมุงหวงัวา ขอมูลและแนวคดิน้ีจะทาํใหวิถี
ชีวิตของชาว อบต. ดีขึ้น ถาไดรับการนําไปปฏิบัติใหเปน 
รูปธรรม 
 ป 2564 เราผานประสบการณ ทั้งดีรายกันมา
อยางโชกโชน นับตั้งแตชีวิตล็อกดาวน สถานการณ
โควดิ 19 กบัความเปล่ียนแปลงทีไ่มหยดุนิง่จนถงึสายพนัธุ
โอมิครอน ดาวรุ งพุงแรงอยางไมดาง และพัฒนาการ
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ของเกษตรกร และปญหานํ้ากับการเกษตรที่เกิดนํ้าทวม 
ฝนแลง โดยขาดการแกไขที่ยั่งยืน 
 ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะตองมีกําลังใจในการ
ดาํเนนิชีวติตอไป เราขอใหกาํลงัใจทกุทานเพือ่กาวเดนิตอ
ไปอยางสดใสในปใหม 2565 ครับ
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เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของขาวขาว เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของขาวขาว 
ดอกมะลิ 105 (นาป) ที่ไดรับปุยสูตรตางกัน ปที่ 2ดอกมะลิ 105 (นาป) ที่ไดรับปุยสูตรตางกัน ปที่ 2

เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย 

สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

ที่มาและความสําคัญ
 ขาวขาวดอกมะลิ 105 (ขาวหอมมะลิ) จัดเปนขาวที่ไดรับความนิยมอยางมากจากผูบริโภค เนื่องจากมี

กลิน่หอมคลายใบเตย อกีท้ังยังปลกูไดแคเพยีงปละครัง้เทานัน้ ซึง่พืน้ท่ีเพาะปลกูทีม่ศีกัยภาพผลติขาวใหมีคณุภาพ

และกล่ินเฉพาะนัน้สวนใหญจะอยูในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย โดยเปนแหลงทีไ่ดรบัเครือ่งหมาย

บงชี้ทางภูมิศาสตรหรือขาวจีไอมีเพียง 23.60 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 66.45 ของพื้นที่ปลูกขาวในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ แตเปนที่ทราบกันดีวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน พื้นที่เพาะปลูกขาวสวนใหญเปนดินทราย

และคอนขางมีความอุดมสมบูรณตํ่า จึงเปนเรื่องที่คอนขางทาทายสําหรับการเพาะปลูกขาวขาวดอกมะลิใหได

ผลผลิตในปริมาณที่สูงของเกษตรกร

 อยางไรก็ตาม ทางแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี 

จํากัด (มหาชน) จึงไดมีการทําแปลงทดลองกึ่งสาธิต ซึ่งทําตอเนื่องมาเปนปที่ 2 เพื่อหาองคความรูสําหรับการ

จัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ เพื่อยกระดับและเพิ่มการจัดการใหไดผลผลิตและกําไรตอไรสูงข้ึน เพื่อนําองค

ความรูที่ไดไปเผยแพรแกเกษตรกรตอไป
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วิธีการทดลอง
 ทําการทดลองในแปลง นายธงชัย สุธรรม

ใชพื้นที่ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

พื้นที่ประมาณจํานวน 4 ไร ทําการวิเคราะหสมบัติของ

ดินกอนปลูกและหลังปลูกดังตารางที่ 2 ทําการปลูก

โดยวิธีการหวาน อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร จะแบงใสปุย 

2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใสในชวงระยะการเจริญเติบโตทางตน

และใบ (20 วัน) และครั้งที่ 2 ใสในชวงระยะสะสม

อาหาร (กอนขาวออกรวง 15 วัน) โดยวิธีการหวาน 

(ตารางที่ 1)

สมบัติเบื้องตนของดินกอนปลูก
 ความเปนกรดเปนดางของดิน 4.93 เปน

กรดจัดมาก เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ปริมาณ

อินทรียวัตถุในดินเทากับ 0.29 เปอรเซ็นต อยูในระดับ

ตํ่ามาก ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และ

โพแทสเซยีมทีส่กดัไดเทากบั 1.85 และ 10.50 มลิลกิรมั

ตอกิโลกรัม อยูในระดับตํ่ามาก และปริมาณแคลเซียม

และแมกนีเซียมที่สกัดไดเทากับ 235 และ 62.20 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งอยู ในระดับตํ่ามากเชนกัน 

(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 แสดงการใสปุยแตละตํารับการทดลองและอัตราการใสปุย

 
ตํารับการทดลอง

 
ครั้งที่ 1

 อัตรา 
ครั้งที่ 2

 อัตรา

   (กก.ตอไร)  (กก.ตอไร)

 ตํารับที่ 1 ใสปุย 2 ครั้ง 16-8-8 พลังสอง 35 15-15-15 ดาวแดง 35

 ตํารับที่ 2 ใสปุย 2 ครั้ง 18-12-6 พลังสอง 35 15-15-15 ดาวนํ้าเงิน 35

 ตํารับที่ 3 ใสปุย 2 ครั้ง 16-8-8 พลังสอง 35 15-15-15 ดาวนํ้าเงิน 35

ตารางที่ 2 สมบัติของดินกอนปลูก แบบสุมทั่วทั้งแปลงใหญ

  
สมบัติของดิน

  กอนปลูก

    คาวิเคราะห

 ความเปนกรดเปนดาง 4.93

 ดินเหนียว (%)  13

 ดินรวน (%)  25

 ดินทราย (%)  62

 อินทรียวัตถุในดิน (%) 0.29

 ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (mg kg-1) 1.85

 โพแทสเซียมที่สกัดได (mg kg-1) 10.50

 แคลเซียมที่สกัดได (mg kg-1) 235

 แมกนีเซียมที่สกัดได (mg kg-1) 62.20

 เนื้อดิน   รวนปนทราย
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ผลการทดลอง
 ผลผลิตของขาว

 ตํารับที่ใชปุยสูตร 16-8-8 พลังสอง รวมกับ 

15-15-15 ดาวนํ้าเงิน มีแนวโนมใหผลผลิตสูงที่สุด 

รองลงมา คอื ตาํรบัทีใ่ชปุยสตูร 18-12-6 พลงัสอง รวม

กับ 15-15-15 ดาวน้ําเงิน และมีแนวโนมตํ่าที่สุดใน

ตํารับที่ใชปุยสูตร 16-8-8 พลังสอง รวมกับ 15-15-15 

ดาวแดง (625.33, 567.80 และ 494.00 กิโลกรัมตอไร 

ตามลําดับ) (รูปที่ 1)

องคประกอบผลผลิตของขาว
 ตํารับที่ใชปุยสูตร 16-8-8 พลังสอง รวมกับ 

15-15-15 ดาวนํา้เงนิ มแีนวโนมใหปรมิาณน้ําหนกัแหง

สูงที่สุด รองลงมา คือ ตํารับที่ใชปุยสูตร 18-12-6 

พลังสอง รวมกบั 15-15-15 ดาวนํ้าเงนิ และมแีนวโนม

ตํ่าที่สุดในตํารับที่ใชปุยสูตร 16-8-8 พลังสอง รวมกับ 

15-15-15 ดาวแดง (892.80, 857.87 และ 675.20 

กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ) ความสูง จํานวนตน

ตอตารางเมตร จํานวนรวงตอกอ และความยาวรวง ก็

มีแนวโนมเชนเดียวกับปริมาณนํ้าหนักแหง (ความสูง : 

130.33, 119.66 และ 114.70 เซนติเมตร ตามลําดับ; 

รูปที่ 1 แสดงปริมาณผลผลิตตอไรของแตละแปลง

จํานวนตนตอตารางเมตร : 227.67, 213.00 และ 

207.33 ตน ตามลาํดบั; จาํนวนรวงตอกอ : 4.81, 4.53 

และ 4.47 รวง ตามลําดับ; ความยาวรวง : 24.00, 

22.98 และ 22.56 เซนติเมตร ตามลําดับ)

 ตํารับที่ใชปุยสูตร 16-8-8 พลังสอง รวมกับ 

15-15-15 ดาวแดง มีแนวโนมใหนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด 

สูงที่สุด รองลงมา คือ ตํารับที่ใชปุยสูตร 18-12-6 

พลังสอง รวมกบั 15-15-15 ดาวนํ้าเงนิ และมแีนวโนม

ตํ่าที่สุดในแปลงที่ใชปุยสูตร 16-8-8 พลังสอง รวมกับ 

15-15-15 ดาวนํ้าเงิน (25.97, 24.43 และ 24.23 กรัม 

ตามลําดับ)

 สําหรับจํานวนเมล็ดดตีอรวง พบวา ตาํรบัท่ีใช

ปุยสูตร 18-12-6 พลังสอง รวมกับ 15-15-15 ดาว

นํ้าเงิน มีจํานวนเมล็ดดีสูงที่สุด รองลงมา คือ ตํารับที่

ใชปุยสูตร 16-8-8 พลังสอง รวมกับ 15-15-15 ดาวแดง 

และมีจํานวนเมล็ดดีตํ่าที่ สุดในตํารับที่ใช ปุ ยสูตร 

16-8-8 พลังสอง รวมกับ 15-15-15 ดาวนํ้าเงิน 

(138.13, 107.87 และ 97.47 เมล็ด ตามลําดับ) และ

จาํนวนเมล็ดลีบตอรวงกมี็แนวโนมเชนเดียวกบัจํานวน

เมล็ดดีตอรวง (16.13, 15.27 และ 14.73 เมล็ด 

ตามลําดับ)
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ตารางที่ 3 การใชปุยแตละสูตรตอองคประกอบผลผลิตรวมของขาว

    16-8-8 พลังสอง+

 องคประกอบ 16-8-8 พลังสอง+ 18-12-6 พลังสอง+   15-15-15  F-Test  C.V. (%)

 ผลผลิต 15-15-15 ดาวแดง 15-15-15 ดาวนํ้าเงิน ดาวนํ้าเงิน 

 นํ้าหนักแหง 

 (ฟาง) 675.20 857.87 892.80 ns 28.72

 (กิโลกรัมตอไร)

 ความสูง

 (ซม.) 114.70c 119.66b 130.33a ** 7.89

 จํานวนตน 

 (ตนตอ 207.33 213.00 227.67 ns 22.14

 ตารางเมตร)

 จํานวนรวง 

 (รวงตอกอ) 4.47ab 4.53ab 4.81a ** 43.27

 ความยาวรวง

 (ซม.) 22.56 22.98 24.00 ** 9.58

 นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด 

 (กรัม) 25.97 24.43 24.23 ns 3.59

 จํานวนเมล็ดดี 

 (ตอรวง) 107.87b 138.13a 97.47b ** 21.31

 จํานวนเมล็ดลีบ 

 (ตอรวง) 15.27 16.13 14.73 ns 58.65

หมายเหตุ : ns = ไม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ; ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงถึง

ความแตกตางระหวางปุยแตละสูตรดวยวิธี Tukey HSD ที่ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (*) และที่ความเชื่อมั่น 

99 เปอรเซ็นต (**)
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง
 จากการทดลองปุยเคมสีตูรตางๆ ในแปลงขาว

พันธุขาวดอกมะลิ 105 พบวา แปลงที่มีการใสปุ ย 

สูตร 16-8-8 พลังสอง + 15-15-15 ดาวนํ้าเงิน ทําให

ผลผลิตตอไรมีแนวโนมสูงที่สุด (625.33 กิโลกรัมตอไร) 

สอดคลองกบัจาํนวนรวงตอกอ ตนตอตารางเมตร และ

ความยาวรวง (4.81 รวง, 227.67 ตน และ 24 เซนตเิมตร 

ตามลาํดบั) ปรมิาณนํา้หนกัแหง (ฟาง) กม็แีนวโนมสงูท่ีสดุ 

(892.80 กิโลกรัมตอไร) ซึ่งสอดคลองกันกับความสูง

และจํานวนตนตอตารางเมตร (130.33 เซนติเมตร 

และ 227.67 ตน ตามลําดับ)

 อีกทั้ง เมื่อนํามาคํานวณเปรียบเทียบ ตนทุน 

และกําไรสุทธิ พบวา แปลงท่ีใชปุ ยสูตร 16-8-8 

พลังสอง + 15-15-15 ดาวนํา้เงนิ ก็ยงัคงมกีาํไรสุทธสูิง

ที่สุดเชนกัน (4,508.56 บาทตอไร) ซึ่งคอนขางสูงที่สุด

หากเทียบกับการใชปุยในสูตรอื่นๆ รองลงมา คือ การ

ใชปุยสูตร 18-12-6 พลังสอง + 15-15-15 ดาวนํ้าเงิน

 จากขอสังเกตดังกลาว พบวา หากทํานาใน

บริเวณเดียวกันที่มีปริมาณน้ําขังเทากัน การใชสูตร 

15-15-15 ดาวแดง ในครั้งที่สอง (รับรวง) จะทําใหมี

ผลผลิตท่ีคอนขางตํ่ากวาการใชปุ ยสูตร 15-15-15 

ดาวนํ้าเงิน ทั้ง 2 แปลง ทั้งนี้ เนื่องมาจากในปุยสูตร 

15-15-15 ดาวแดง มีปริมาณไนโตรเจนในรูปของ

ไนเตรตคอนขางสูง ซึ่งจะสูญเสียไดงายในพื้นท่ีนา

ขังนํ้า โดย 15-15-15 ดาวแดง จะเหมาะกับการ

ใชในพืชไรท่ีไมมีนํ้าขังไดเปนอยางดี และเห็นผล

รวดเร็วกวา

 อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการใชปุย 16-8-8 

พลังสอง หรือ 18-12-6 ในครั้งที่ 1 และใช 15-15-15 

ดาวน้ําเงิน ในคร้ังที ่2 ก็ทาํใหผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 

105 สูงเกิน 500 กิโลกรัมตอไรไดทั้งหมด เปนอีกหนึ่ง

ทางเลือกให  เกษตรกรยกระดับผลผลิตในแปลง 

แตการเพิ่มอัตราการใชปุ ยใหไดผลผลิตที่ดี จําเปน

จะตองมีการเพิ่มการจัดการ เชน การดูแลปองกัน

โรค แมลง และวัชพืช เพื่อใหไดประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา :  (ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร, 2563)

 (สถานการณการเพาะปลูกขาว 2559/60 

 รอบที่ 1, 2559)

ตารางที่ 4 ตนทุน มูลคาผลผลิต และกําไรสุทธิตอไร

  
ตํารับทดลอง

 ตนทุนผลิตตอไร มูลคาผลผลิตตอไร  กําไรสุทธิตอไร

   (บาท) (บาท) (บาท)

 18-12-6 พลังสอง + 15-15-15 ดาวนํ้าเงิน 3,094.67 6,813.60 3,718.93

 16-8-8 พลังสอง + 15-15-15 ดาวแดง 3,000.10 5,928.00 2,927.90

 16-8-8 พลังสอง + 15-15-15 ดาวนํ้าเงิน 2,995.40 7,503.96 4,508.56
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ทําไมใสปุยเคมีเยอะแตผลผลิตไมเพิ่ม?ทําไมใสปุยเคมีเยอะแตผลผลิตไมเพิ่ม?

 พืชและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองการธาตุอาหาร

เพ่ือใชในการดาํรงชพี ธาตอุาหารจงึเปนปจจยัสาํคญัที่

จํากัดการเจริญเติบโตและการสรางผลผลิตของพืช 

โดยธาตุอาหารพืชในดินแบงออกเปน 3 กลุมตาม

ปรมิาณและความตองการของพชื คอื ธาตอุาหารหลกั 

เปนธาตท่ีุมคีวามสาํคญั ทีพ่ชืตองการใชในปรมิาณมาก 

ประกอบด วย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) 

และโพแทสเซียม (K) ธาตุอาหารรอง เปนธาตุอาหาร

ที่พืชใชในปริมาณที่นอยกวาธาตุอาหารหลัก ประกอบ

ดวย แคลเซียม (Ca) แมกนเีซียม (Mg) และกาํมะถนั (S) 

และธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุ เปนธาตุที่พืช

ตองการใชในปริมาณนอย ประกอบดวย เหล็ก (Fe) 

แมงกานีส (Mn) โบรอน (B) โมลิบดีนัม (Mo) ทองแดง 

(Cu) สังกะสี (Zn) คลอรีน (Cl) และนิกเกิล (Ni) 

 ความตองการของธาตุอาหารแตกตางกันไป

ตามชนิดและระยะการเจริญเติบโตของพืช หากพืช

ไดรับธาตุอาหารเพียงพอตามความตองการพื้นฐาน 

พืชจะสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดตามปกติ 

แตเมื่อปริมาณธาตุอาหารที่จําเปนบางธาตุลดลงจน

ใกล ถึงระดับวิกฤติ ธาตุอาหารดังกล าวจะเป น

ตัวจํากัดการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ไลบิก 

นักพฤกษศาสตรและสรีรวิทยา พบวา ผลผลิตของพืช

ไมไดถูกจํากัดดวยธาตุอาหารที่มีปริมาณมากในดิน 

แตถกูจาํกดัดวยธาตอุาหารทีม่ปีรมิาณนอยในดนิ หรอื

ที่เรียกวา “กฎปริมาณตํ่าสุด (Law of The Minimum)” 

สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

ภาพที่ 1 ธาตุอาหารพืช

โดยสามารถอธิบายใหเห็นภาพไดงายและชดัเจนยิง่ขึน้

ดวยการเปรียบเทียบกับถังไม (ภาพที่ 2) โดยความสั้น

ยาวของซี่ไมหมายถึงปริมาณธาตุอาหารแตละธาตุที่มี

อยูในดิน ซี่ของไมที่สั้นที่สุดเปรียบเหมือนปริมาณธาตุ

อาหารในดินท่ีมีอยูนอยที่สุด สงผลใหผลผลิตที่บรรจุ

อยูภายในถังไมเสียหายหรือรั่วไหลออกมา ดังนั้นธาตุ

อาหารดังกลาวจึงเปนตัวจํากัดการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของพืช
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 ยกตัวอยางเชน หากการจัดการธาตุอาหารใน

พื้นที่ มีแนวทางการใสปุยสูตรที่มีไนโตรเจน (ปุยตัว

หนา) และฟอสฟอรัส (ปุยตัวกลาง) สูง แตในดินมี

ปริมาณโพแทสเซียมอยูนอย หรือไมเพียงพอตอความ

ตองการของพืช ดังนั้นหากมีการใสปุ ยสูตรเดิมที่มี

ไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสสูงแตใสในอัตราที่สูงขึ้น 

พืชก็ยังไมสามารถใหผลผลิตเพิ่มขึ้นได เนื่องจาก

โพแทสเซียมท่ีมีอยูนอยในดินเปนธาตุอาหารที่จํากัด

ผลผลิตของพืช ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองใสปุย

โพแทสเซียม (ปุยตัวทาย) ใหมากขึ้นกวาเดิมที่เคยใส 

เพือ่ปองกนัไมใหพืชชะงกัการเจรญิเตบิโต หรอืผลผลติ

เสียหายจากการขาดธาตุโพแทสเซียม นอกจากนี้การ

ใสปุยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรคาํนงึถึงหลักการใส

ปุยที่เหมาะสม ดังนี้ ถูกสูตร ใสปุยที่มีธาตุอาหาร

ครบถวนตามชนิดและความตองการของพืช ถูกเวลา 

ควรใสปุยใหตรงตามระยะการเจริญเตบิโตของพชื เชน 

ระยะการเจรญิเตบิโตทางตนและใบ ระยะสะสมอาหาร 

และระยะเพิม่คณุภาพผลผลิต ถกูอตัรา ใชปริมาณปุย

ในอัตราที่เหมาะสม หากใสปุยในปริมาณมากเกินไป

อาจจะสงผลใหเปนพิษตอพืช หรือหากใสในปริมาณ

นอยเกนิไปอาจเพยีงพอตอความตองการของพชื และ

ถูกวิธี ควรฝงกลบปุ ยเพ่ือปองกันการสูญเสียธาตุ

อาหารพืช

ภาพที่ 2 กฎปริมาณตํ่าสุดของไลบิก
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ภาพที่ 3 หลักการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ
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ปญหาที่เกิดจากดิน

 ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาสภาพแวดลอมซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการปลูกพืชมีความเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมมาก จากการที่มนุษยทําลายสิ่งแวดลอม ตั้งแตการตัดไมทําลายปา ขาดการอนุรักษดินและน้ํา 

ทําไรเล่ือนลอย ทําการเกษตรโดยใชประโยชนจากที่ดินโดยขาดการบํารุงรักษา การทําการเกษตรโดยขาด

ความรูทางวิชาการ และใชปจจัยการผลิตอยางไมถูกตอง และอ่ืนๆ เกิดจากการกระทําของมนุษย กอใหเกิด

ภาวะโลกรอน สิ่งที่ปรากฏ คือ นํ้าทวม ฝนแลง อุณหภูมิสูงจัด อากาศเย็นจัด ดินขาดความอุดมสมบูรณ และ

อื่นๆ อีกมากมาย

 การปลูกพืชใหประสบผลสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญก็คือสภาพ

แวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของพืชแตละชนิด ซึ่งประกอบดวย ดินดี นํ้าดี อากาศดี อุณหภูมิและ

ความช้ืนเหมาะสม เมือ่สิง่แวดลอมดแีลว ผูปลกูตองมวิีธีปฏบิตัติอพชืนัน้อยางถกูตอง และมคีวามรูเขาใจธรรมชาติ

ของพืชวาพืชแตละชนิดมีความตองการสภาพแวดลอมอยางไร ตองมีวิธีปฏิบัติอยางไรจึงไมกอใหเกิดปญหา

กับพืชนั้นๆ 

โรคพืชที่เกิดจากอิทธิพลของดิน
 ความรูพื้นฐานเรื่องดิน

 ดิน เกิดจากการผุพังของหินและแรธาตุตางๆ ผสมคลุกเคลากับซากพืชซากสัตวที่เนาเปอยแลว ดินเปน

พื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย พืชอาศัยดินเปนที่หยั่งราก ยึดลําตนใหตั้งตรงอยูได พืชไดรับนํ้า อากาศและ

ธาตุอาหารตางๆ จากดิน สําหรับใชในการเจริญเติบโตสรางลําตน ใบ ดอก และผล

 องคประกอบของดิน ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ แรธาตุ อินทรียวัตถุ นํ้า และอากาศ 

 แรธาตุ ไดมาจากการสลายตัวผุพังของหินและแรชนิดตางๆ หลายชนิดแตกตางกันไปตามทองที่

มากบางนอยบางตางกนัไป ในบรรดาธาตตุางๆ ในดินมจีาํนวน 13 ธาต ุทีเ่ปนธาตอุาหารพชื ซึง่ปกตธิาตอุาหาร

พืชมี 16 ธาตุ 13 ธาตุจากดิน และอีก 3 ธาตุจากอากาศและนํ้า

 อินทรียวัตถุ ไดจากการเนาเปอยผุพังของซากพืชและสัตวที่ตายทับถมกันอยูบนดิน มีความสําคัญตอ

การเจรญิเตบิโตของพชืทาํใหดนิสามารถอุมนํา้ไดดีข้ึน เปนแหลงใหธาตอุาหารพชืบางชนิด ชวยใหดนิดดูยดึธาตุ

อาหารไวไดมากขึน้ นอกจากนีย้งัเปนสารเชือ่มเมด็ดนิทาํใหดนิมโีครงสรางดข้ึีน ดนิทีเ่หมาะสมตอการเพาะปลกู

ควรมีอินทรียวัตถุประมาณ 5% โดยปริมาตร

ปญหาโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต ปญหาโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต (ตอนที่ 1)(ตอนที่ 1)

ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
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 นํ้า นํ้าในดินจะอยู ในสวนที่เปนชองวาง

ระหวางเม็ดดิน ดินแตละชนิดจะอุมนํ้าไวไดมากนอย

แตกตางกันไป ดินเหนียวจะอุมน้ําไดมาก ดินทราย

จะอุมน้ําไดนอย สวนดินท่ีเหมาะตอการเจริญเติบโต

ของพืชควรจะมีสวนที่เปนนํ้าอยูประมาณ 25% โดย

ปริมาตร นํ้าในดินจะมีแรธาตุชนิดตางๆ ละลายอยู 

ซึ่งพืชจะดูดเอาแรธาตุที่ละลายอยูในนํ้าขึ้นไปใชเปน

อาหารตอไป

 อากาศ อากาศในดินจะอยู ในสวนที่เปน

ชองวางระหวางเม็ดดินในสวนที่ไมมีนํ้า อากาศในดิน

จะมีก าซเชนเดียวกับท่ีมีในอากาศสวนเหนือดิน 

แตกตางกันที่ปริมาณ กาซออกซิเจนในดินมีความ

สําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช รากพืชจะดูดอาหาร

ขึ้นไปใชไดนั้นรากพืชจะตองหายใจ ดินที่แนนทึบ หรือ

ดินที่มีนํ้าขังพืชจะไมเจริญงอกงามเพราะไมมีอากาศ

สาํหรบัรากพืชหายใจ จงึทาํใหไมสามารถดูดธาตอุาหาร

ข้ึนไปใชได ดินที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 

100 สวน โดยปริมาตร เปนแรธาตุ 45 สวน อินทรีย

วัตถุ 5 สวน นํ้า 25 สวน และอากาศ 25 สวน

เราแบงเนื้อดินออกเปน 3 ชนิด คือ ดินทราย 
ดินเหนียว และดินรวน
 1. ดนิทราย มอีนภุาคทีเ่ปนสวนประกอบ คอื 

ทราย 70-100% ตะกอน 0-30% ดินเหนียว 0-15% 

มีสมบัติการไถพรวนงายมาก การระบายนํ้าดีมาก 

มีปริมาณโพแทสเซียมนอย ดินทรายจะอุมนํ้าไดไมดี 

ดินจะแหงงาย และจะมีธาตุอาหารพืชอยูนอยกวาดิน

ชนิดอื่น 

 2. ดินเหนียว มีอนุภาคที่เปนสวนประกอบ 

คอื ทราย 0-65% ตะกอน 0-60% ดนิเหนียว 35-100% 

มีสมบัติการไถพรวนลําบาก การระบายนํ้าเลว

มีปริมาณโพแทสเซียมมาก ดินเหนียวจะอุมนํ้าไดมาก 

และมีธาตุอาหารพืชอยู มากแตการระบายน้ําไมดี 

นํ้าขังทําใหอากาศไมพอสําหรับรากพืชในการหายใจ

 3. ดินรวน มีอนุภาคที่เปนสวนประกอบ 

คือ ทราย 0-80% ตะกอน 0-100% ดินเหนียว 0-40% 

มีสมบัติการไถพรวนงาย การระบายนํ้าดี มีปริมาณ

โพแทสเซียมปานกลาง ดินรวนเปนดินที่เหมาะสมกับ

การเจรญิเตบิโตของพชืมากกวาดินเหนยีวและดินทราย

 สีดิน เปนสมบัติทางกายภาพที่มองไดงาย 

สดีนิมกัแปรผนัตามสภาพและองคประกอบอืน่ของดิน 

เชน ปริมาณอินทรียวัตถุและออกไซดของเหล็กดังนี้

 - หากมีฮิวมัสมากจะมีสีดําหรือสีนํ้าตาลเขม

 - ถ  าดินมีออกไซด ของเหล็ก เคลือบผิว

อนุภาคมาก ดินจะมีสีเหลืองหรือแดง

 - ถาในกระบวนการกําเนิดดินเกิดการสะสม

แคลเซียม หรือแมกนีเซียมคารบอเนตมาก ดินจะมี

สีขาว

การใชสดีนิเปนแนวทางในการพจิารณาความ
อุดมสมบูรณของดิน
 ดินสีขาวหรือสีจาง เปนดินที่มีความอุดม

สมบูรณตํ่า ตองพิจารณาเรื่องการเพิ่มปุ ยแกพืช 

ดินบางชนิดมีการสะสมเกลือในหนาตัดดิน ตอง

ระมัดระวังเร่ืองการใหน้ําชลประทานไมใหมากเกินไป

จนเกลือละลายกระจายเปนปริมาณกวางกวาเดิม

 ดินสีคลํ้า โดยทั่วไปดินสีคล้ํามีความอุดม

สมบูรณสูง เน่ืองจากมีอินทรียวัตถุมาก ถาเปนดินที่

ลุมตํ่าหนาดินมีสีคลํ้าและดินชั้นลางมีสีเทา เนื่องจาก

สภาพอับอากาศจะตองเตรียมการระบายนํ้า

 ดินสีเหลืองหรือดินแดง ดินนี้มักเกิดใน

บริเวณที่สูงตามเนินเขา หรือที่ราบไหลเขา ดินนี้มีการ

ระบายนํ้าดีถึงดีมาก เหมาะสําหรับการปลูกพืชไร 

หรือสวนไมผล เนื่องจากระดับใตดินลึกจากผิวดินมาก 

ดินสีแดงบางชนิดมีเนื้อดินเปนดินทราย การระบาย

นํ้าดีมาก เปนดินเบา ทํางานงาย แตมีความอุดม

สมบรูณตํา่ ดนิสแีดงบางชนดิมเีนือ้ดนิทีเ่ปนดนิเหนยีว

แตจะมกีารระบายน้ําดีถึงดีมาก ทัง้น้ีเพราะมกีารจับตวั
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เปนเม็ด โดยอิทธิพลของสารเชื่อมพวกเหล็กและ

อะลูมิเนียมออกไซด ดินเหลานี้มีความอุดมสมบูรณ

คอนขางตํ่า เนื่องจากมีอินทรียวัตถุนอย และมีปญหา

เรื่องการตรึงอนุมูลฟอสเฟตจากปุย

 ชั้นของดิน แบงเปน ดินชั้นบน ชั้นลาง และ 

ชั้นตนกําเนิดดิน

 ดินชั้นบน ดินชั้นนี้เปนชั้นที่มีความสําคัญตอ

การเพาะปลูก เพราะรากพืชสวนใหญจะชอนไชหา

อาหารที่ชั้นน้ี เปนช้ันที่มีอินทรียวัตถุสูงกวาชั้นอื่นๆ 

ปกติดินจะมีสีเขมหรือคลํ้ากวาชั้นอื่นๆ 

 ดินชั้นลาง รากพืชของไมผลไมยืนตนจะชอน

ไชหยั่งลงไปถึงชั้นนี้ ปกติเปนชั้นที่มีอินทรียวัตถุนอย

ดินที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกควรจะ
มีหนาดิน (ดินชั้นบน และดินชั้นลาง) ลึกไม
นอยกวา 1 เมตร
 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

 การท่ีจะรู ว าดินแปลงหนึ่งๆ มีความอุดม

สมบูรณมากหรือนอยแคไหน จําเปนตองใสปุยหรือไม 

ใสปุยชนิดใด จํานวนเทาใดนั้น เราสามารถประเมิน

ความอุดมสมบูรณของดินแปลงนั้นๆ ไดดังนี้

 - การสังเกตอาการของพืชที่ปลูก

 -  การวิเคราะหพืช

 -  การวิเคราะหดิน

 การสงัเกตอาการของพชืท่ีปลกู เปนวิธทีีง่าย 

สะดวก และรวดเรว็ทีส่ดุ แตตองอาศยัความชาํนาญมาก 

ผลที่ไดไมคอยถูกตองนัก และใชไดกับบางพืชเทานั้น 

ทั้งนี้เพราะอาการที่พืชแสดงออกเมื่อขาดธาตุอาหาร

ตางๆ นั้น มักจะคลายๆ กัน ทําใหยากที่จะบอกได

 การวิเคราะหพืช วิธีน้ีทําไดโดยการเก็บพืช

มาวิเคราะหวามีธาตุอาหารตางๆ อยูเทาใด เทียบกับ

คามาตรฐานของธาตแุตละธาตทุีไ่ดจากผลการทดลอง

ที่เคยทํามากอน ถาในตนพืชมีธาตุอาหารใดตํ่ากวา

คามาตรฐานทีกํ่าหนด กแ็สดงวาดนิแปลงน้ันมธีาตนุัน้

ไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม วิธีนี้มีความยุ งยากพอ

สมควรเพราะตองพจิารณาวาควรจะเกบ็สวนใดของพชื

มาวิเคราะหอายุของพืช รวมถึงชวงเวลาในการเก็บ

ตัวอยางพืชก็มีความสําคัญดวย

 การวิเคราะหดิน เปนวิธีที่นิยมกันกวางขวาง

วธิหีนึง่ ทาํโดยเก็บตวัอยางดนิมาวเิคราะหและนาํคาท่ี

วิเคราะหไดมาเทียบกับคามาตรฐาน ซึ่งกําหนดโดยใช

ผลของการทดลองก็จะทําใหทราบวาดินน้ันมีความ

อุดมสมบูรณมากนอยเพียงใด และจากผลการทดลอง

จะบอกไดวาควรจะใสปุยชนิดใด เปนจํานวนเทาใด 

เพื่อใหพืชเจริญงอกงามไดเต็มที่

 ความเปนกรดเปนดางของดนิมคีวามสําคัญ

ตอการปลูกพืช เพราะจะเปนตัวควบคุมการละลาย

ธาตุอาหารในดินออกมาอยูในสารละลาย (นํ้า) ในดิน 

ถาดินมีคาพีเอชไมเหมาะสม ธาตุอาหารที่มีอยูในดิน

จะละลายออกมาไดนอยไมเพียงพอตอความตองการ

ของพชืหรอืในทางตรงกนัขามธาตอุาหารบางชนดิอาจ

ละลายออกมามากเกินไป จนทําใหเปนพิษกับพืชได

 พืชแตละชนิดจะเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีชวงพีเอชตางกัน โดยพืชทั่วๆ ไปจะเจริญไดดีท่ีชวง

พีเอช 6.0-7.0

 ระดับพีเอช

      5.0         5.5           6.0          6.5        7.0        7.5        8.0         8.5        9.0   

ระดับความเปนกรด ระดับความเปนดาง
กรดจัด กรดปาน

กลาง
กรดออน กรดเล็กนอย ดางออน ดางปาน

กลาง
ดางจัด
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ปญหาการปลูกพืชที่เกิดจากดินที่มีปญหา
 ดินแนนทึบ ดินแนนทึบโครงสรางไมดีทําให

การซึมนํ้าไมดี มักมีสภาพน้ําขังทําใหเกิดรากเนา 

รากขาดอากาศหายใจ การถายเทอากาศไมดี มักเปน

ดินที่ขาดอินทรียวัตถุ เชน ดินที่ไดรับปุยเคมีอยางตอ

เน่ืองเปนเวลานานแตไมไดใสปุยอินทรียจะทําใหดิน

แนนข้ึน เมื่อฝนตกมักชะลางเอาความอุดมสมบูรณ

ของหนาดินออกไป เมื่อฝนทิ้งชวงดินประเภทนี้จะ

ทําใหพืชแสดงอาการขาดนํ้า เชน ใบออยจะหอมวน 

ในทางตรงกนัขามถาปรบัปรงุบํารงุดิน ไถดินใหลกึ และ

ใสปุยอินทรียจะทําใหดินรวนซุย อุมนํ้าดี ระบายน้ําดี 

แมฝนทิง้ชวงระยะหนึง่ก็ยงัมคีวามชุมช้ืนในดินเพือ่การ

เจริญเติบโตของพืชได

 ดินทรายจัด คือดินที่มีอนุภาคทรายอยูใน

สัดสวนมากกวารอยละ 90 ในชวงความลึก 2 เมตร 

การอุมนํ้าไมดี พืชแสดงอาการขาดนํ้า และขาดธาตุ

อาหาร เนื่องจากความอุดมสมบูรณของดินตํ่า

 ดินทราย เปนดินที่เก็บนํ้าและธาตุอาหาร

ไดนอยมาก ความอุดมสมบูรณของดินตํ่ามาก การดูด

ซับธาตุอาหารตํ่า เก็บความชื้นไดนอยมีการชะลาง

รุนแรง โดยรวมดินจึงใชประโยชนไมคอยได

แนวทางแกไขดินทรายมีวิธีปฏิบัติดังนี้
 - เพิ่มการกักเก็บนํ้า หรือการอุมนํ้าโดยใส

อินทรียวัตถุให มีจํานวนมากพอตามสภาพพื้นที่ 

เพื่อลดการชะลางและเพิ่มการกักเก็บน้ํา เพิ่มความ

อุดมสมบูรณของดินโดยการใสปุ ยเคมีร วมกับปุ ย

อินทรีย มีการจัดการนํ้าและปุยอยางมีประสิทธิภาพ

 -  เลือกชนิดพืชที่ เหมาะสมกับดินทราย 

ทนแลงได

 - เปลีย่นแปลงการใชทีด่นิไปตามความเหมาะสม 

เชน ทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว สวนปา สถานที่พักผอน

 ดินทรายยังมีปญหาเรื่องอินทรียวัตถุและธาตุ

อาหารในดินต่ํามาก ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ 

กํามะถัน จะถูกพัดพาออกไปโดยการชะลางของดิน 

การสลายตัวของเศษซากพืชเปนไปอยางรวดเร็วทําให

ดินมีอินทรียวัตถุเหลืออยูนอย การใสปุยอินทรียที่

หาไดงายติดตอกันทุกป จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

ดินทรายมักมีปฏิกิริยาดินเปนกรด คาพีเอชระหวาง 

4.5-5.5 อาจจะตองใสปูนขาวอัตรา 200 กิโลกรัม/ไร 

หรือใสปุยพวกฟอสเฟตอัตรา 50-400 กิโลกรัม/ไร 

จะใหประโยชนตอพืชได วธิกีารทีง่ายทีสุ่ดคอืหาพชืทน

แลงพวกปอแกว มันสําปะหลัง ถั่วลิสง มาปลูก 

 ดินเปนกรด-ดาง ปกติดินที่เปนกลางจะมีคา 

pH = 7 จะสามารถปลดปลอยธาตอุาหารออกมาใหพชื

ใชไดอยางสมดุล ถาดินเปนกรด ธาตุอาหารที่พืช

ตองการใชในปริมาณมากไดแก ฟอสฟอรัส จะอยูในรปู

ทีไ่มเปนประโยชน พชืไมสามารถดดูขึน้มาใชได เปนการ

สูญเสียปุยฟอสฟอรัสที่ใสลงไปโดยเปลาประโยชน 

ธาตุอาหาร เชน แคลเซยีม แมกนเีซยีม มกัจะมอียูนอย 

ในขณะท่ีธาตุอาหารบางอยางที่พืชไมตองการใชมาก

ละลายออกมามากในดิน ทําใหพืชดูดขึ้นไปกอใหเกิด

ความเปนพิษ เกิดความไมสมดุลของธาตุอาหารในพืช 

เชน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี อะลูมิเนียม

 ระดับความเปนกรดของดิน ถา pH นอยกวา 

4.0 เปนกรดรุนแรงมาก 4.0-5.0 เปนกรดรุนแรง

5.0-6.0 เปนกรดปานกลาง 6.0-7.0 เปนกรดออน

7.0 เปนกลาง (ไมเปนกรด) ถาเปนดางออน 7.1-7.5

ดินดางปานกลาง 7.6-8.5 ดินดางจัดสูงกวา 8.5 

การสังเกตลักษณะดินเปนกรด ดินมักมีสีเหลืองคลาย

สีฟางขาว เปนเพราะผงของสารประกอบกํามะถัน

กระจายอยูตามพืน้ดนิ และอาจมีสแีดงเหลอืง หรอืเทา 

ซึง่เกิดจากหินตนกําเนิดดิน สวนดินทีม่สีีดําคล้ํา ดาํเขม

หรอืมอีนิทรยีวัตถสุงูมากๆ มกัเปนกรดท่ีนอยกวาหรือ

ไมเปนเลย การสังเกตจากอาการของพืชที่มักแสดง

อาการขาดฟอสฟอรัส แคลเซียม หรือแมงกานีส ก็มัก

เปนดนิกรด นํา้บรเิวณทีด่นิเปนกรดจะใสคลายนํา้แกวง

สารสม ชิมดูจะมีรสเปรี้ยวหรือฝาด
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ชวงความเปนกรดเปนดางที่เหมาะสมตอพืช

ชนิดของพืช ชวงความเปนกรดที่เหมาะสม

หนอไมฝรั่ง ผักกาดหัว กะหลํ่าดอก 6.0-7.0

ผักกาดหัว ถั่วตางๆ 6.0-7.0

ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วเหลือง 5.5-7.0

ถั่วฝกยาว หญา 5.5-7.0

หอม แคนตาลูป กระเจี๊ยบ 6.0-6.5

ฝาย พริก ฟกทอง มะเขือเทศ 5.5-5.6

มะเขือ 5.5-6.0

ยาสูบ มันเทศ 5.0-6.0

แตงโม 5.0-5.5

การแกไขความเปนกรดของดิน
 ดินเปนกรดเกิดจากการท่ีมีธาตุพวกปูนหรือ

ธาตทุีเ่ปนดางอยูนอย ไดแก ธาตแุคลเซยีม แมกนีเซยีม 

โซเดียม และ โพแทสเซียม ฉะนั้น การแกไขความเปน

กรดของดินจงึสามารถทําไดโดยการใสสารหรอืวสัดทุีม่ี

ธาตุเหลานี้ลงไปในดิน ซ่ึงธาตุตางๆ เหลานี้มีอยูมาก

ในสิง่ทีเ่รยีกวาปนู ไดแก ปูนขาว ปูนมารล ปูนโดโลไมต

และหนิฝุน เปนตน การทีจ่ะใสปนูลงไปมากนอยขนาด

ไหนนั้นข้ึนอยูกับความเปนกรดของดิน ถาดินมีความ

เปนกรดมากก็ตองใสปูนมาก ถาความเปนกรดของดิน

นอยก็ใสปูนเพียงเล็กนอยก็จะแกไขความเปนกรด

ของดินได

 ปรมิาณความตองการปนูในรปูของปนูขาว เพือ่ปรบัระดบัความเปนกรดของดนิจากคาทีว่ดัไดให

ขึ้นมาอยูที่ระดับ 6.5 ของดินประเภทตางๆ โดยประมาณมีดังนี้

ปริมาณของปูนที่ตองใชลดความเปนกรด (ตัน/ไร)

คาที่วัดได

ดินที่มีสีจาง ดินที่มีสีเขม

ดินทราย
ดินรวน/

ดินเหนียว
ดินทราย

ดินรวน/

ดินเหนียว
6.0 6.0 0.9 0.9 1.2

5.5 0.9 1.5 1.2 2.1

5.0 1.2 2.1 1.5 2.6

4.5 1.5 2.6 1.8 3.2

4.0 1.8 3.2 2.1 3.8
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 นอกจากการใสปูนแลว การเพิ่มปริมาณ

อินทรยีวตัถลุงไปในดินก็สามารถชวยลดความเปนกรด

ของดินได ทั้งนี้เนื่องจากอินทรียวัตถุในดินชวยในการ

ดูดซับธาตุที่เปนดาง ไดแก ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม 

และโพแทสเซียม ไวใหอยูในดินได

 นอกจากยังสามารถหลีกเลี่ยงการเปนกรด

ของดนิดวยการใสปุยทีถ่กูตอง เชน ในดนิทีเ่ปนกรดไม

ควรใสปุยพวกแอมโมเนียมและซัลเฟต แตควรใสปุย

พวกยูเรีย และคลอไรด เปนตน

 ดินเค็ม ดินเค็มสรางปญหาใหกับพืชคือ

จะทาํใหพชืแสดงอาการใบไหมจากขอบใบเขามาทกุใบ

พรอมๆ กันโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง เมื่อไดรับน้ํา

ชะลางความเคม็ พชือาจแสดงอาการปกตแิลวอาจเกดิ

อาการผิดปกติไดอีก ขึ้นอยูกับสภาพความเค็ม ซึ่งแบง

เปนระดับความเค็มไดดังนี้

 ดินเคม็มาก หมายถึง บรเิวณทีพ่บคราบเกลือ

ตามผิวดินกระจัดกระจายอยู ทั่วไปเป นปริมาณ

มากกวา 10% ของพ้ืนที่สวนใหญ พื้นที่นี้ปลูกพืชไม

คอยไดผล มักถูกปลอยทิ้งราง การปรับปรุงแกไขตอง

ลงทุนสูง

 ดินเค็มปานกลาง หมายถึง บริเวณที่พบ

คราบเกลือกระจัดกระจายตามผิวดินเปนปริมาณ 

1-10% ของพื้นที่ พื้นท่ีแถบน้ีพอจะปลูกพืชไดแตผล

ผลิตตํ่า

 ดนิเคม็นอย หมายถงึ บรเิวณทีพ่บคราบเกลอื 

กระจัดกระจายตามผิวดินมีปริมาณนอยกวา 1% 

ของพื้นที่ น้ําใตดินเปนน้ํากรอยหรือน้ําเค็ม แตจะลึก

มากกวา 2 เมตร จากผวิดนิ บรเิวณนีส้วนใหญใชทํานา

 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการแพรกระจายดินเค็ม 

หมายถึง บริเวณที่เปนดินที่ปจจุบันไมพบคราบเกลือ

ตามผิวดินแตภายใตดินมีหินเกลืออยู เม่ือมีฝนตกนํ้า

จากผวิดนิจะซมึผานชัน้หนิเกลอืจะไดนํา้เค็ม ซึง่จะไหล

ผานชั้นใตดินออกสูที่ลุมถัดไป

แนวทางแกไขดินเค็ม
 ไถดินใหลึก เพื่อชวยใหเกลือที่อยูในดินพน

บริเวณรากพืชลงไป ทั่วไปจะไถลึก 40-50 เซนติเมตร 

ชะลางเกลือจากดิน โดยการลางเกลือที่สะสมในดิน

ดวยน้ํา และระบายน้ําที่ชะลางเกลือออกไปโดยไม

กระทบกระเทือนตอสิ่งแวดลอม หรือปลูกปุยพืชสด 

เชน ถั่วพุม โสน ฯลฯ ใชปุยหมัก เพื่อปรับปรุงบํารุง

ดนิใหมอิีนทรียวตัถุมากข้ึน และเลอืกปลกูพชืทนเคม็ 

ดังนี้
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พืชที่ขึ้นไดในพื้นที่ดินเค็มนอย
พืชที่ขึ้นไดในพื้นที่
ดินเค็มปานกลาง

พืชที่ขึ้นไดในพื้นที่ดินเค็มมาก

พืชสวน พืชไร ไมผล พืชสวน พืชไร พืชสวน พืชไร ไมผล

ไมดอก พืชอาหารสัตว ไมโตเร็ว ไมดอก พืชอาหารสัตว ไมดอก พืชอาหารสัตว ไมโตเร็ว

ถั่วฝกยาว ถั่วเขียว อะโวคาโด บวบ ขาว ผักโขม ขาวทนเค็ม กระถินณรงค

ผักกาด ถั่วเหลือง กลวย กะหลํ่าดอก โสนอินเดีย ผักกาดหัว คําฝอย ขี้เหล็ก

ขึ้นฉาย ถั่วลิสง ลิ้นจี่ พริกยักษ ปาน มะเขือเทศ โสนอัฟริกัน ฝรั่ง

พริกไทย ถั่วแดง มะนาว กะหลํ่าปลี โสนพื้นเมือง ถั่วพุม มันเทศ ยูคาลิปตัส

แตงราน ถั่วแขก สม ถั่วลันเตา ทานตะวัน หนอไมฝรั่ง หญากินนี มะมวงหิมพานต

แตงไทย ถั่วปากอา มะมวง มันฝรั่ง ปอแกว คะนา ฝาย มะยม

เยอบีรา นํ้าเตา ขาวโพด กะเพรา ปาน

ศรนารายณ

สมอ

กระเทียม หมอน ผักบุงจีน ละมุด

หอมใหญ ขาวฟาง ชะอม พุทรา

หอมแดง มันสําปะหลัง บานบุรี มะขาม

ขาวโพด

หวาน

ถั่วพุม บานไมรูโรย มะพราว

แตงโม ถั่วพรา ชบา อินทผลัม

ผักกาดหอม ถั่วอัญชัน เฟองฟา สน

องุน เข็ม สะเดา

แคนตาลูป แพรเซี่ยงไฮ มะขามเทศ

สับปะรด

ผักชี

กุหลาบ

 ดินขาดธาตุอาหาร เน่ืองจากมีการปลูกพืช

อยางตอเนื่องเปนเวลานาน ขาดการบํารุงดินดวยการ

ใสปุยอินทรียควบคูกบัปุยเคม ีทาํใหพชืเจรญิเตบิโตผดิ

ปกติ เชน ขาวโพด แสดงอาการใบไหมจากปลายใบ

เขาหาเสนกลางใบ ซึ่งเกิดจากการขาดธาตุไนโตรเจน 

ขาวโพดแสดงอาการใบเปนสีมวงเกิดจากการขาดธาตุ

ฟอสฟอรสั ขาวโพดแสดงอาการใบไหมจากขอบใบ เกดิ

จากการขาดธาตุโพแทสเซียม ขาวโพดแสดงอาการใบ

มีขีดสีเหลืองสลับเขียวตลอดตามความยาวของใบ 

เกิดจากการขาดธาตุแมกนีเซียม ซึ่งอาการดังกลาวจะ

แสดงอาการขาดธาตุที่ใบแกจากการขาดธาตุอาหาร

เสริมอาหารรองอ่ืนๆ เน่ืองจากเปนธาตุอาหารที่ไม

เคล่ือนที ่บางคร้ังพืชไดรับธาตอุาหารบางชนดิมากเกนิ

ไปจนเปนพษิกบัพืช เชน ไดรบัไนโตรเจนมากเกนิไปเกดิ

อาการเฝอใบบาใบไมเกิดดอก
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 ดินพรุ คือ ดินอินทรียที่ยังยอยสลายไมเสร็จ 

ยังไมเปนประโยชนตอพืช มีธาตุอาหารพืชนอยมาก 

เปนดินที่มีนํ้าขัง การระบายนํ้าเลว การเนาเปอยของ

ซากอินทรียเกิดไดนอยมาก ชา และปฏิกิริยาไมคอย

สมบรูณ ดนิเปนกรดจดั เนือ้ดนิมนีอย มปีญหาการขาด

จุลธาตุ ดินชนิดนี้เกิดเปนบริเวณกวางในที่ที่มีนํ้าขัง

เกือบตลอดปมีพืชขึ้นอยู และตายทับถมกันหนา 

ดินพรุมีอยู เปนผืนใหญอยูท่ีจังหวัดนราธิวาส และ 

ภาคใต นอกจากนั้นกระจายเปนหยอมเล็กๆ ใน

ภาคตะวันออกและภาคเหนือ

วิธีการดําเนินการปรับปรุงดินพรุ
 การปรับปรุงดินพรุต องคํานึงถึงว าดินพรุ

แตละแหงมีความแตกตางกันตามธรรมชาติของดิน 

มปีญหาการระบายนํา้ จงึตองสรางระบบการระบายนํา้

ทีด่ ีปรบัปรงุเพิม่ความอดุมสมบูรณของดิน โดยเฉพาะ

ธาตุที่ขาด เชน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมงกานีส 

สังกะสี กํามะถัน เปนตน

 ปญหาการชะลางพังทลายของดิน ซึ่งเกิด

จากนํ้าและลมทําใหเกษตรกรสูญเสียดินจากไรนา

สูญเสียธาตุอาหารพืชจากดิน สูญเสียอินทรียวัตถุใน

ดนิ สญูเสยีหนาดนิ (เนือ้ท่ีเพาะปลกู) โครงสรางของดิน

ที่ถูกทําลาย ความเปนประโยชนของน้ําในดินลดลง 

การปฏิบัติงานตางๆ ในไรนามีมากขึ้น เกิดปญหาดิน

ถลมสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน และ

พืชผลท่ีปลูกไวเกดิความเสยีหาย เชน กรณีเกดิดนิถลม

สรางความเสียหายที่จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัด

สุราษฎรธานี และที่อื่นๆ อีกหลายแหง

 แกไขปญหาการชะลางพังทลายของดนิ โดย

การปลูกพืชคลุมดิน จะทําใหเกิดประโยชนดังนี้

 - ดินมีสิ่งรองรับแรงปะทะของเม็ดฝน

 - ลดความเร็วและการกระจายของนํ้าไหลบา

 - ชวยรักษาความชื้นในดิน

 - ช วยต านทานการเจริญเติบโตของพืช

ที่ไมตองการออกไป

 - รากพืชชวยใหดินโปร งเพิ่มการระบาย

อากาศ

 - ชวยดูดธาตุอาหารที่สูญเสียไปจากการ

ชะลางของนํ้าในดิน

 - ปุยพืชสดเพิ่มอินทรียวัตถุและความอุดม

สมบูรณของดิน

 - ลดปริมาณการสูญเสียธาตุอาหาร เนื้อดิน 

และอินทรียวัตถุ

 - สามารถใชเปนพืชอาหารสัตว

 - ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพของดิน

 - ถาไถกลบเปนปุ ยพืชสดเพ่ิมไนโตรเจน 

เพิ่มรายได

 - ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินใหดีขึ้น
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ตัวอยางพืชที่เกิดปญหาจากดิน

ภาพแสดงถึงดินที่มีโครงสรางไมดี เปนดินที่แนนทึบ การซึมนํ้ายาก ถารดนํ้าไมเพียงพอ 

ดูเหมือนดินเปยกแตนํ้าไมซึมถึงระบบราก จะเห็นพืชแสดงอาการเหี่ยวเฉางาย ตนแหงตาย
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 ภาพแสดงถึงดินที่ปลูกไมกระถางไมมีคุณภาพ ดินแนนทึบการซึมนํ้ายาก เมื่อแหงดินจะแข็ง 

การรดนํ้าไมซึมสูระดับราก ทําใหนํ้าขังเนาตายงาย ควรปรับปรุงดินโดยใชดินผสมและเปลี่ยนดินในกระถาง

 ภาพแสดงปญหาจากดินเค็ม พืชจะแสดงอาการใบไหมแหงจากขอบใบเขาหาเสนกลางใบและจะ

เกิดพรอมๆ กันทั้งตน แตเมื่อไดรับนํ้ามากขึ้นพืชที่แตกใบใหมจะไมแสดงอาการในระยะแรก อาการที่เกิดจาก

ดินเค็มจะคลายๆ กับอาการขาดนํ้า หรืออาการที่เกิดจากการใสปุยเคมีในอัตราที่มีความเขมขนมากเกินไป 

ดงันัน้กรณขีองดินเคม็ควรปลกูพชืทนเคม็หรือปลูกพืชรากตืน้ทดแทนหรือถาปลูกพชืแลวไมคุมทนุควรนาํพืน้ทีใ่ช

ประโยชนอื่น เชน ทําเปนโรงเรือนตนไม คอกสัตว หรือสิ่งกอสรางอื่นๆ  

  ขอสังเกตดินเค็มจะพบคราบเกลือปรากฏบนพื้นดินกรณีพบดินเค็มรุนแรง
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 บมจ. ไทยเซน็ทรลัเคม ีรบัมอบประกาศเกยีรตคิณุ สถานประกอบการสรางเสรมิสุขภาพระดบักาวหนา 
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔÉÑ·

 บมจ. ไทยเซน็ทรลัเคมี รวมกบั วัดจากแดง บรจิาคขวดพลาสติก เพือ่ทาํชดุปองกันไวรสั (PPE) สาํหรบั
พระสงฆใชปฏิบัติศาสนกิจในชวงสถานการณโควิด 19

 นายบุญชัย กอเกียรติพิทักษ (ที่ 3 จากขวา) ผูจัดการทั่วไป 
สายงานสนับสนุนการผลิต และตัวแทนพนักงานจาก บริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีคุณภาพสูง
รายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคา หัววัว-คันไถ บริจาคขวด
พลาสตกิทีใ่ชงานแลวในโรงงานพระประแดงใหแกวดัจากแดง เพือ่นาํไป
ทาํชดุปองกนัไวรสั (PPE) สาํหรบัพระสงฆนาํไปใชปฎิบติัศาสนกิจในชวง
สถานการณโควิด 19 กิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจ
ใสตอสังคม ดวยการปลูกฝงคานิยมองคกรในการคัดแยกขยะ และ
สนับสนุนการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมใหแกพนักงานใน
องคกร ซึ่งทางบริษัทไทยเซ็นทรัลฯ ไดใหความสําคัญอยางเสมอมา

  นายสมรกั ลขิติเจรญิพนัธ (คนกลาง) เจาหนาทีบ่รหิารและผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิต
และจําหนายปุ ยเคมีคุณภาพสูงในประเทศไทยภายใตตราสินคา
หัววัว-คันไถ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการสราง
เสริมสุขภาพระดับกาวหนา จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) โดยบริษัทฯ ไดผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ประเมินในระดับกาวหนา ซึ่งประกอบดวยการควบคุมปจจัยลบ (บุหรี่ 
เหลา) และการสงเสรมิปจจัยบวก (อาหารที่ดตีอสุขภาพ การออกกาํลงั
กาย) ท่ีสงผลตอภาวะ “สุขภาพดีมีสุข” ของพนักงานในองคกร ท้ังนี้
บรษิทัฯ ใหความสาํคญัในการพฒันา และสงเสรมิพนกังานในทกุมติทิัง้
ความรู ความสามารถ พรอมการมสีขุภาพกาย-ใจทีด่ ีซึง่ถอืเปนหนึง่ใน
พันธกิจหลักที่จะทําใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร”

 บมจ. ไทยเซน็ทรัลเคม ีรวมกบั กรีนโรด ในโครงการ “ขยะแลกบญุ” รวบรวมขยะพลาสติกในโรงงาน 
เพื่อนําไปสรางสรรคผลิตภัณฑรักษโลก

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุย
เคมีคุณภาพสูงรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ 
รวมกับ กรีนโรด ในโครงการ “ขยะแลกบุญ” นําโดย นายบุญชัย 
กอเกียรติพิทักษ (ที่ 3 จากซาย) ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการ
ผลิต และตัวแทนพนักงานจากบริษัท สงมอบขยะพลาสติกในโรงงาน
พระประแดงใหกบักรนีโรด เพือ่เขาสูกระบวนการ upcycling เปลีย่นขยะ
พลาสติกใหเปนอิฐบล็อกสําหรับทางเทา และสรางสรรคผลิตภัณฑรักษ
โลกอืน่ๆ เชน โตะ เกาอีส้นาม เพือ่สงตอใหแกโรงเรยีน วัด และอทุยาน
แหงชาติ ตลอดจนพ้ืนท่ีสาธารณะทั่วประเทศ บริษัทใหการสนับสนุน
และใหความสําคัญกับพันธกิจในการเอาใจใสตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
ดวยการปลูกฝงคานิยมองคกรในการคัดแยกขยะ และสนับสนุนการ
มีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมใหแกพนักงานในองคกร
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 บมจ. ไทยเซน็ทรลัเคม ีรวมกบั คณะทรพัยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.ศภุสทิธิ์ 
สทิธาพานิช คณบดคีณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรม
เกษตร และ อ.ดร.ภาคภมู ิตนัเตชสาธติ หวัหนาภาควชิาเกษตร
และทรัพยากร พรอมดวยนิสิตของคณะฯ รวมกิจกรรมลงแขก
เก่ียวขาวในแปลงสาธิตโครงการ “เพิ่มขาว” ของคุณสมใจ 
ครธุตาํคาํ เกษตรกรผูสมคัรใจเขารวมโครงการฯ เมอืงสกลนคร 
จ.สกลนคร

 โครงการเพ่ิมขาว เปนสวนหนึ่งในกิจกรรมสรางคุณคา
ร วมท่ีนําเทคโนโลยีด านการเกษตร องค ความรู จาก
มหาวิทยาลัยและบริษัท รวมไปถึงภูมิปญญาของเกษตรกร
เจาของพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของขาวใหเปน
ที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ ในปจจุบัน บมจ.
ไทยเซน็ทรลัเคม ีไดจัดทําโครงการเพ่ิมขาวรวมมากกวา 20 จดุ 
ใน 16 จังหวดั ทัว่ประเทศ โครงการเพ่ิมขาวน้ี ถือเปนสวนหนึง่
ของพันธกิจและวิสัยทัศนบริษัทที่มีความมุงมั่นในการสราง
คุณคาเพื่อกาวสูการเปน “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร”

เพิ่มขาว 
เพิ่มผลผลิต 
เพ่ิมคุณภาพชวีติ
เกษตรกรไทย
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 นายเรียวซุเกะ โฮริ (ที่ 3 ทางขวา) เจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูชวยผูจัดการใหญ นายมุเนทาเคะ 
คาวาคิตะ (ที่ 2 ทางขวา) เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ พรอมคณะผูบริหารและตัวแทนพนักงาน 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีคุณภาพสูงรายใหญในประเทศไทย ภายใต
ตราสนิคาหวัววั-คนัไถ รวมกิจกรรมทอดกฐินสามคัคทีีว่ดัเสดจ็ อาํเภอนครหลวง จงัหวัดพระนครศรอียุธยา เพือ่สืบสาน
พระพุทธศาสนา โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีในชุมชนตอเนื่องเปนประจําทุกป

 นางสาวสุมิตรา เสมอวงศ (ท่ี 4 จากซาย) 
และตัวแทน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 
ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย 
ภายใตตราสินคา หัววัว-คันไถ สนับสนุนนํ้าด่ืมใหแก
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อมอบใหผู ปวยโควิด 19 โดยม ี
คุณสนธิรักษ หันชะนา (ท่ี 2 จากขวา) ตัวแทนจาก
โรงพยาบาลฯ เปนผูรับมอบ กิจกรรมนี้ถือเปนสวน
หนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใสสังคม ซ่ึงบริษัทฯ ให
ความสําคัญตลอดมา

 บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี สืบสานพระพุทธศาสนา สนับสนุนประเพณีในชุมชน 
รวมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจําป

 บมจ. ไทยเซน็ทรลัเคม ีสนบัสนนุนํา้ดืม่ใหแกโรงพยาบาลพระสมทุรเจดยีสวาทยา
นนท เพื่อสงมอบใหผูปวยโควิด 19

¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔÉÑ·
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 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับเกษตรกรเจาของพื้นท่ี จัดทํา

แปลงสาธิตในนาขาว โดยตอยอดมาจากโครงการเพิ่มขาว

 แปลงสาธิตในครั้งนี้เปนของคุณวรรณชุลี ศรีทองจอย อยูที่ ต.บางภาษี อ.บางเลน 

จ.นครปฐม มีพื้นท่ีปลูกขาวจัสมินจํานวน 99 ไร โดยรวมทําแปลงสาธิตจํานวน 4.1 ไร 

 โดยใสปุยทั้งหมด 9 กระสอบ ดังนี้ 

 สูตร 16-12-8  พลังสอง  ตราหัววัว-คันไถ   3 กระสอบ 

 สูตร 15-15-15 พรีเมี่ยม  ตราหัววัว-คันไถ   3 กระสอบ

  สูตร 46-0-0  ตราหัววัว-คันไถ   1 กระสอบ

 สูตร 15-5-35 ตราสายฝน   2 กระสอบ
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 เพือ่นแทเกษตรไทยฉบบันี ้ขอแสดงความยนิดี

กับทานนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก

องคการบริหารสวนตําบลทุกทานที่ไดรับเลือกตั้ง

มาเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมาหลังจากท่ี

วางเวนการเลือกตั้งมาถึง 8 ป ขณะเดียวกันเราก็ขอให

กําลังใจกับผูที่ตั้งใจจะเขามารับใชประชาชน แตตอง

พลาดหวัง ก็อยาเพ่ิงหมดกําลังใจนะครับ โอกาสหนา

ยังรออยู 

 อบต.หรือองคการบริหารสวนตําบล คือ

เสาเข็มของการพฒันาประเทศ เพราะถาผูคนใน อบต.

ไดผู นําดี อบต.นั้นก็จะเจริญรุงเรือง ท้ังทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นแนวคิดในการพัฒนาจึง

มคีวามสาํคญัอยางยิง่ เราจงึขอนาํรายละเอยีดเกีย่วกบั

เรื่องนี้จากหนังสือของ ผูชวยศาสตราจารยอดิศักด์ิ 

บวนกียาพันธุ หรือทิดบวน บางปลามา ที่ไดเขียน

หนังสือชื่อ อบต. อาจารยบวน มีคําตอบ มานําเสนอ

เพื่อผูที่ไดทราบแนวคิดจะไดนําไปปฏิบัติหรือประยุกต 

ใหเหมาะสมกับ อบต. ของทาน เชื่อแนวา อบต.

ของทานจะพัฒนาดีขึ้นแนนอนดังนี้

พัฒนา อบต. ดวย อบต. 
(อาจารยบวน มีคําตอบ)

โดย ผูชวยศาสตราจารยอดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
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 หนังสือ อบต. นี้ ผู เขียนตั้งใจจะผลิตเปน

รปูเลม มานานแตก็ไมไดดําเนนิการเสยีท ีสบืเนือ่งจาก

ชวงเวลาที่ผานมา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ไดเชญิใหผมไปเปนวิทยากรอบรม 

เจาหนาที่ของ อบต. ที่สมัครมาเขารับอบรมที่ศูนยฝก

อบรม ที่ จ.ปทุมธานี บางรุนก็เปน นายก ปลัดอบต. 

นักการศึกษา เจาหนาที่บริหาร หรือแมแตนิติกร 

เปนตน ไปบรรยายในหลายหัวขอ แตทุกหัวขอผมจะ

ฝากใหไปพัฒนา อบต. ตามท่ีปรากฏในหนังสือเลมน้ี 

ปนี้ผมปวยดวยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก และเปน

ชวงโควดิ 19 จงึวางเวนการบรรยาย เมือ่รกัษาหายพอ

มีเวลาจึงต้ังใจเขียนหนังสือนี้ หวังวาจะเปนของขวัญ

ปใหม ป 2565 เนื่องในโอกาสอายุครบ 70 ป ในวันที่ 

12 พฤศจิกายน 2564 ประกอบกับมกีารเลอืกตัง้ อบต.

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

 หวงัวาหนงัสอืเลมนีจ้ะเปนแนวทางการพฒันา 

อบต. ใหมีความเจริญรุงเรืองไดตามสมควร

อ. - อากาศ
 อากาศเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดของมนุษย ถ า

มนุษยขาดอากาศหายใจทุกอยางก็จบ การจะให

อากาศในอบต. ดีตองปลูกตนไมโดยมีปาประจําอบต. 

ที่ทําการอบต. ก็ปลูกตนไมท้ังรมเงาบังแสงทางทิศ

ตะวันตก และปลูกไมดอกไมประดับ ประดับบริเวณ

ตามความเหมาะสม ในทุกบานก็ควรปลูกตนไมบังฝุน

ตามแนวรั้ว เชน ไทรเกาหลี ชาฮกเกี้ยน คริสตินา 

มะมวงหาวมะนาวโห หรือแมแตกลวยปลูกถี่ๆ หนอย 

ถาอยูในตาํแหนงลมแรงก็ถือโอกาสปลกูสน ยคูาลิปตสั 

เปนไมบังลม กรณีของสนสามารถตัดใหตั้งเปนแทงได 

ที่สําคัญตองมีโครงการลดตนกําเนิดของฝุนและควัน

ดวยการทาํความสะอาดบรเิวณไหลทาง ถนนปลอดฝุน 

และลดการเผาในทุกกรณีโดยไมจําเปน ถาทําได 

อบต. จะมีอากาศบริสุทธิ์ ผูคนจะไมเปนโรคทางเดิน

หายใจ ไมเปนมะเร็งหลังโพรงจมูกดวย

อ. - อาหาร
 คนเราเมื่อมีอากาศบริสุทธิ์หายใจแล ว 

ความสําคัญตอมาคือ อาหาร สําหรับคนรวยมีฐานะ

ไมขาดแคลนอาหาร แตก็มักตายเพราะการกินอาหาร

จึงควรมีขอแนะนําใหบริโภคใหถูกตอง สวนคนจน

ขาดแคลนเงินและไมมีท่ีทํากิน อบต. ควรใชถนน

สาธารณะในชุมชนทําโครงการ ถนนกินได ถนนกินได

นะไมใชกินถนนได วิธีดําเนินการคือ บางถนนเราก็

ปลูกแค เรียกถนนแค ถนนข้ีเหล็ก ถนนสะเดา ถนน

มะรุม ถนนตะคึก ถนนกระถิน ชะอม ผักหวานบาน 

อะไรกินไดปลูกไวผูยากไรไดกิน ที่บริเวณไหนลุมๆ 

หนอยก็อาจปลูกถนนโสน ถนนบัวสาย ถนนผักบุง 

ถนนผักกระเฉด เปนตน และก็จางใหคนจนมาดูแล

เขากม็งีานทาํ มอีาหารกนิ ชมุชนเรากอ็ากาศดี สวยงาม

อีกตางหาก และถาบริเวณใดเปนแหลงนํ้าหรือแกมลิง

ประจําชุมชนเราก็ปล อยปลานิล ปลาตะเพียน 

ปลอยแหน ผักบุง พืชนํ้าใหกิน พอถึงปก็เปดโอกาสให

ทกุคนมาจบักนิ เรือ่งถนนกนิไดน้ี สามารถทาํบางถนน

ใหเปนตนไมสวยเพื่อบริโภคทางสายตา และเปนการ

สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนได เชน ทําถนนราชพฤกษ 

(คูน) ออกดอกเหลือง ถนนชมพูพันธุ ทิพย ถนน

ชัยพฤกษ ถนนกัลปพฤกษ เปนตน ผู คนในชุมชน

มีทั้งอาหารบริโภค ทั้งทางกาย ทางจิต ปลูกแบบหลัก

สาม ด. ของอาจารยบวน คอื ปลูกไวรับประทาน (แดก) 

ปลูกไวดู ปลูกไวดม

อ. - ออกกําลังกาย
 คนเราเมื่อมีอากาศหายใจ มีอาหารกิน จะให

สุขภาพแข็งแรงตองมีการออกกําลังกาย อบต. จึงควร

มีสนามกีฬาใหลูกหลานเยาวชนมาเลนกีฬา หรือ

คนทุกวัย ดวยการสรางเคร่ืองออกกําลังกาย และ

สวนสาธารณะ ดวยการปลูกปาในชุมชน และใชพื้นที่

ปาทีร่มเยน็มาเปนทีเ่ดิน ท่ีนัง่ออกกาํลงั หรอืบอน้ําแกม

ลิงประจําชุมชน มีเรือถีบ เปนการออกกําลังกายและ
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ใหออกซิเจน รอบบอทําที่เดิน ที่นั่ง และสิ่งสําคัญ คือ 

ตองคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยดวย เมื่อคนในอบต. 

มาออกกําลังแลว ก็มีโอกาสไดพบปะกัน พูดคุย 

ผูกสัมพันธอันดี

 ใชทรพัยากรของโรงเรยีนในชมุชนหลงัเลิกเรียน

ใหเปนที่ออกกําลังกายดวยการสนับสนุนงบประมาณ

ใหโรงเรยีนสรางสนามกีฬา และหลงัเลกิเรยีนก็เปดเปน

สถานที่ออกกําลังกายของชุมชนโดยสนับสนุนเงิน

สําหรับผู ดูแลนอกเวลา ประชาชนในชุมชนก็จะมี

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา

อ. - อุจจาระ
 พอพูดถึ ง เรื่ อง น้ีหลายคนจะรู  สึกสะอิด

สะเอียน รูสึกเปนของสกปรก อะไรทํานองนั้น แตถา

มาคดิใหดีในทกุวนัทกุคนตองอจุจาระ แตสิง่สาํคญั คอื 

อุจจาระและที่ขับถายออกมามีคุณภาพหรือเปลา 

แข็งไป เหลวไป ออนนุม ลวนแลวแตจะสงผลกระทบ

จนอาจเปนริดสีดวง หรือทองเสีย หรือปกติ คุณภาพ

อจุจาระกจ็ะขึน้อยูกบัสิง่ทีร่บัประทานเขาไป ถากินเปน

กินอาหารที่มีคุณภาพ ด่ืมนํ้าใหเปนใหเหมาะสมก็จะ

ทําใหไดอุจจาระคุณภาพ ปจจุบันเราบริหารจัดการ

อจุจาระโดยใหมกีารสรางสวมทีม่คีณุภาพไมใหขบัถาย

เรี่ยราด เพราะเกรงวา เชื้อโรค ไขพยาธิ จะแพรระบาด 

จงึใหขบัถายเปนทีเ่ปนทาง แตทีต่องคดิ คอื รถดดูสวม 

พอถงึเวลาสวมเตม็มาดูดแลวก็เอาไปทิง้ตามไรตามนา 

โดยคิดทําเปนปุ ย ซ่ึงไมถูกตอง ที่จริงชุมชนควรมี

การบริหารจัดการโดยดูดมาจากบานแลวไปสูโรงงาน

ปุยชุมชน นําไปหมักจนเปนปุ ยที่เรียกวา ดินคํ่า 

(night soil) ซึ่งปลอดโรคปลอดเช้ือใชประโยชนในการ

เพาะปลูกได

อ. - อารมณ
 คนเราถามีเงินใช มีกิน มีอยู กินไดถายออก 

นอนหลับพักผอน ออกกําลังกายก็จะมีความสุข 

และอารมณดี อารมณแจมใสไมอมทุกข เรื่องอารมณ

ดีจะนํามาซึ่งบรรยากาศยิ้มแยมแจมใสในชุมชน 

ดังน้ันการสงเสริมอารมณใหกับคนในชุมชนมีอารมณ

เบิกบานจึงเปนสิ่งสําคัญ คือการเขาถึงคําวา พุทธ คือ 

ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ตองใหคนดําเนินชีวิตดวยอารมณ

ที่เบิกบานแจมใส และตื่นจากความหลงผิดท้ังหลาย

ทั้งปวง และเปนผูรู คือ รูจักตนเองและรูความเปนไป

ของสังคม ส่ิงแวดลอม ซึ่งเร่ืองนี้ ผูนําชุมชนจะตอง

ชักจูงใหวัด และบุคลากรทางดานธรรมะเขามามี

บทบาท โดยสอนแกนของศาสนา ไมใชปฏิบัติแบบ

หลงผิด โดยขาดความเขาใจในหลักของศาสนา และ

อารมณดีจะไมนํามาซึ่งปญหาความทะเลาะเบาะแวง

ในชุมชนได

 โครงการฝกอบรมตางๆ ในชุมชนมีความ

สําคัญมาก เพราะสอนใหผู คนในชุมชนไดเรียนรู  

โดยใชหองประชุมของ อบต. โดยอบรมหลากหลาย 

เชน การพฒันาจติใจ อาหารกบัชวิีต อบรมอาชพีตางๆ 

ใหคนมีความรูในการประกอบอาชีพ และอ่ืนๆ โดย

ใชผูรู ในชุมชนตัวอยาง เชน ขาราชการบํานาญที่มี

ความเช่ียวชาญในแตละสาขา และปราชญชาวบาน 

ซึ่งเปนผู  รู ในชุมชน เปนวิทยากรใหแกชุมชน ผล

นอกจากชาวชุมชนไดรับความรู แลว ยังเปนการ

เชือ่มโยงประชาชนในชมุชนใหมคีวามเคารพนับถอืกนั

และกัน และในบรรยากาศการฝกอบรมก็จะชวย

สงเสริมความสามัคคีในชุมชน ผู มีฐานะในชุมชน

สามารถเขามาสนับสนุนการฝกอบรมตางๆ ใหกับ

ชมุชน โดยอาจจะจดัฝกอบรมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

หรือมากกวานั้นจะทําใหชุมชนกับเจาหนาที่ อบต. 

มีความผูกพันแทนที่จะอยูอยางแยกสวน

อ. - อาชีพ
 การสงเสริมใหประชาชนทุกคนในชุมชนมี

อาชีพเปนสิ่งสําคัญ เพราะเมื่อมีอาชีพก็มีเงินใช

มีฐานะ ถาปลอยใหคนตกงานจะนํามาซึ่งปญหา 

อาชญากรรมตางๆ เกิดการลักเล็กขโมยนอย ดังนั้น
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ชุมชนจําเปนจะตองมีขอมูลของคนในชุมชน และให 

อบต. เปนศูนยกลางของการจัดหางาน การสรางงาน

ใหเกิดข้ึนในชุมชน ผมมีตัวอยางเคยเห็นท่ีจังหวัด

ลําปาง มีถนนอยูเสนหนึ่งชาวบานขี่จักรยาน มีจอบ 

เสียม บุงกี๋ และอุปกรณประจําตัวอื่นๆ จอดรถรอกัน

อยูใครจะมาวาจางใหไปทาํอะไรก็มาเจรจาเปนไปแบบ

ธรรมชาติ สภาพการณในปจจุบัน บางคนไมมีงานทํา 

บางคนไมมีคนจะมาชวยงาน อบต. สามารถเปนศูนย

ขอมูลใหผูจางกับผูรับจางมาพบกันที่ อบต. ตัวอยาง

ปจจุบันมีที่มีไรนาแตหาแรงงานไมได ในขณะที่บางคน

อยากทาํงานแตไมรูจะไปหางานท่ีไหน เปนตน นอกจาก

การจางงานแลว ชุมชนโดย อบต. สามารถสรางอาชีพ

ใหกับคนในชุมชนได เชน มีผูจางงานใหผลิตอะไรสัก

อยางท่ีชุมชนมศีกัยภาพ ทาํไดก็รวมกลุมกันทาํ เปนตน 

หรอื อบต. สรางงานขึน้มาเอง เชน ทาํปุยจากผกัตบชวา 

เศษกากพืช ฯลฯ เปนผลิตภัณฑของชุมชน เปนตน

อ. - ออม
 คนเราถาประกอบอาชพีไดทรพัยสนิมา ถาขาด

การออม หาไดเทาไหรก็หมด ดังนั้น การสงเสริมการ

ออมในชุมชนจึงเปนเรื่องสําคัญมาก ที่จริงถา อบต.

มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถที่จะทําเปนธนาคาร

ชุมชนได ใหคนมีเงินมากมาออมและเงินที่ออมก็

สามารถนาํไปสรางฐานะอาชพีคนทีไ่มมีทุนได ผมกเ็ปน

คนหนึง่ทีค่อย ๆ  สรางฐานะโดยการออม ตวัอยางทีใ่ช

อยู คอื ถาไดเงินมาคดิเปน 100% ผมจะแบงการใชเงนิ

โดย 30% ใชจาย 30% เก็บออม 30% นําไปลงทุน 

เหลือ 10% ไวทําบุญและใชในสาธารณกุศล แตก็ไม

จําเปนตองเปนไปแบบเครงครัดเกินไป สามารถปรับ

แตงไดตามเหตุการณ แตอยางนอยตองมีหลักการ

ไวกอน การออมจะทําใหไมเกิดการใชจายฟุมเฟอย 

ไมใชจายเกินตัว จนกลายเปนหนี้สินทวมตัว

อ.- โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ
 คําวาโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ สะทอน

ภาพสังคมชนบทดั้งเดิมท่ีดํารงชีวิตอยู ร วมกันดวย

ความโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ ตางจากสังคม

ปจจุบันที่ขาดสิ่งนี้ ตางคนตางอยูเอะอะมีปญหาอะไร

ก็ฟองกันไปฟองกันมากลายเปนปญหาสังคม เจาถอย

หมอความ ขาดความอบอุนในการอยูรวมกัน สังคม

โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ สรางขึ้นมาในชุมชนได

แนนอนโดยอาศยั อบต. หรือวดัใน อบต. ตวัอยางเชน 

ที่เราเคยทําตูปนสุขในชวงหนึ่งที่เกิดโควิด 19 ใหมๆ 

กรณีบางคนมีอะไรที่เปนสวนเกินก็สามารถนํามา

ใหคนที่เขาไมมี โดยไมเสียศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

โดยบุคลากรอาจนําไปเยี่ยมประชาชนและมอบสง

ของเหลาน้ันจากการรับมาจากคนหนึง่ และนําไปมอบ

ใหอีกคนหนึ่ง หรือจะจัดทําตามวาระโอกาสสําคัญ

ตางๆ เชน หนาวกม็อบเสือ้ผา ผาหม รอนกม็อบพดัลม 

หิว ขาดแคลนอาหาร ก็มอบใหผูขาดแคลน

อิ่ม-ไมอด
 ถาชุมชนไดมคีวามอิม่ แสดงถงึความมัง่มม่ัีงค่ัง

ของผูคน แสดงวาเศรษฐกจิด ีแตใชวาคนเศรษฐกจิดีจะ

อิ่มเสมอไป ในทางตรงกันขามกลับมีความหิวมากกวา

คนปกติ เพราะมีความโลภเปนตัวนําทางโหยหาทรัพย

สมบัติ จนบอยคร้ังเอารัดเอาเปรียบผูดอยโอกาสกวา 

นอกจากหิวทรัพยแลว บางคนยังหิวยศ หิวตําแหนง 

หิวอํานาจ ซึ่งสิ่งเหลานี้ จักตองแกไข โดยใชหลักธรรม

ทีเ่กจอิาจารยทานวา มยีศกเ็ส่ือมยศ มลีาภกเ็ส่ือมลาภ 

 ถาผูบริหาร อบต. บริหารใหคนอ่ิมโดยไมอด 

อิ่มทอง อิ่มอก อิ่มใจ โดยอาศัยตัว อ อื่นๆ ที่กลาวมา 

ก็จะทําใหความอิ่มเกิดขึ้นและตองรู จักอิ่มเสียบาง 

มิเชนนั้นจากอิ่มจะกลายเปนอืดไปได
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อ. - อารยธรรมชุมชน
 ในทุก อบต. คือสถานท่ีที่ชุมชนอยูอาศัยกัน

มาอยางนอยก็มีชื่อชุมชน จึงควรอธิบายความเปนมา

ของชุมชน โดยจํานวนผู รู ในชุมชนสืบคน ประวัติ

ความเปนมาและบันทึกไวในชุมชน หรือในชุมชน

มีศิลปวัฒนธรรมประจําถ่ินไมวาจะเปนการรายรํา 

การแสดง ผาทอ หตัถกรรม สิง่กอสรางทีม่ปีระวตัศิาสตร

ความเปนมา ควรบันทึกและรักษาไวใหอยูคู ชุมชน 

โดยเลาขานเปนตํานานของชุมชน บางชุมชนมีสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ มีเกจิอาจารย มีอริยสงฆประจําชุมชน 

เปนตน ยามใดที่มีแขกมาเยี่ยมเยือนก็นําไปชม หรือ

จัดทําไวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน สิ่งเหลานี้

สรางขึ้นใหมได ตัวอยางเชน ถาช่ือชุมชนทุงบัวก็อาจ

จะสรางสวนบัวหรือแหลงรวมพันธุบัวที่ประเทศหรือ

ทั่วโลกใหเปนสถานที่เรียนรู กับลูกหลานในชุมชน

หรือบุคคลทั่วไป

อ. - อิทธิบาท 4
 อ ตวันีสํ้าคญัมากเพราะเก่ียวกับประสิทธภิาพ

ของงานและของชีวิต จึงมีความจําเปนมากที่จะตอง

ปลูกฝงจิตสํานึกของอิทธิบาท 4 ใหกับลูกหลานใน

ชุมชนหรือแมแตผูปฏิบัติงานในทุกระดับ อิทธิบาท 4 

ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

 ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร ในสิ่งนั้น

 วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น

 จิตตะ คือ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้น

 วิมังสา คือ ความหมั่นสอดสองในเหตุผล

   ของสิ่งนั้น

 ถาประพฤติปฏิบัติบอยๆ ความเปนอิทธิบาท 

4 จะแทรกอยู ในจิตวิญญาณของทุกคนในชุมชน 

ซึ่งจะนํามาถึงความเจริญทั้งสวนตนและสวนรวม

อ. - อาย
 พูดถึงความอายที่วา ไมไดหมายความเฉพาะ

การไมกลาแสดงออก เพราะความอายดังวาฝกได 

เชน อายไมกลาพดู อายไมกลาแสดง เปนตน แตความ

อายที่วาตองสรางใหมีใหจงไดคือ อายที่จะทําสิ่ง

ไมดีงาม รูจักอายที่จะไมคดโกง ทุจริต คอรัปชั่นตางๆ 

ซึ่งในปจจุบันนี้ คนกระทําในสิ่งตางๆ เหลานี้โดย

ไมรูจักอาย เราจึงตองสรางความอายเหลานี้ใหเกิดขึ้น

อ. - อบายมุข
 อบายมุข ตนเหตุของปญหาอาชญากรรม

ของชุมชน บางแหงผูคนไมคิดประกอบอาชีพ วันๆ 

นั่งเลนไพเลนการพนันหลายรูปแบบเมื่อหมดตัว

ก็เร่ิมลักขโมย คดโกงตามมา หรือบางคนก็เอาแต

กราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซื้อหวยเสี่ยงโชค เลนท้ังหวย

บนดิน ใต ดิน ชนิดวันหวยออกไม ยอมทํางาน

อะไรเลยก็มี กลายเปนวันที่ 1 และ 16 ของเดือนเปน

วันสิ้นหวังแหงชาติ ไมใชวันแหงความหวังแหงชาติ 

ถึงจะซื้อหวยเพราะมีทรัพยเพียงพอที่จะซื้อ โดยซื้อ

เพื่อทําบุญสรางกุศลเปนการบริจาคทางออมหรือ

เอื้อเฟอตอคนขายหวยก็จะมีความสุขไมนอย และ

ถาเผื่อโชคดีอาจถูกรางวัลก็ไมวากัน และการทุมเทซื้อ

เพราะความโลภที่สุดก็หมดตัว อบายมุข ปราบปราม

อยางไรกไ็มหมด เราจงึตองใหคนรูจกัหาทรพัยโดยการ

ประกอบอาชีพ ไมใชจากอบายมุข

อ. - อิจฉา
 สําหรับ อ. - อิจฉา คือ มะเร็งรายในสังคมที่

ตองชวยกันขจดัออกไปไมใหมหีรอืมนีอยทีส่ดุในสงัคม

ของเรา เพราะความอิจฉาตารอนนํามาซึง่ความหายนะ 

เกิดเร่ืองราวอัปมงคล เพราะเมื่ออิจฉากันก็มุงทําราย

ทาํลายกันไมสรางสรรค ในทางตรงกนัขามตองยดึหลกั

พรหมวิหารสี่ใหมีใหจงได คือ
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 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

 เมตตา คือ เมื่อเห็นผู  ใดตกทุกข  ได ยาก 

   เราก็ใหความชวยเหลืออยาง

   เหมาะสม

 กรุณา คือ แมเขาไมไดรับความเดือดรอน 

   แตเราก็มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

   แบงป น ช วยกันตามโอกาส

   อันควร

 มุทิตา คือ  พลอยยินดีเมื่อเขาไดดี หรือ

   ประสบผลสําเร็จในเรื่องตางๆ 

   ตั้งแตเรื่องครอบครัว หนาที่

   การงาน และอื่นๆ

 อุเบกขา คือ การวางเฉยตอกิเลส ตัณหา คือ

   ความอยากทัง้หลายทัง้ปวง ทาํได

   เชนนี ้ความอจิฉากจ็ะไมมไีมเกดิ

บ. - บาน
 บทเพลงที่วา บานคือวิมานของเราคงอธิบาย

ตามความสําคัญของบานไดดี บานเปนหนึ่งในปจจัยสี่ 

เพราะฉะนัน้ทกุคนในชมุชนตองมบีานอยูอาศยั ถาใคร

ไมมีบานอยูอาศัย ชุมชนตองบริหารจัดการอยางไร 

เปนความสําคัญที่ตองมีแผนดําเนินการ บานเล็ก

บานใหญไมสําคัญ สิ่งสําคัญคือ ทุกคนมีบานอยู 

อยางเหมาะสมกบัแตละครอบครวั ขอคดิเรือ่งบาน คอื 

คําวา บาน คือคําวา บา + กับ น ถาขาดหลักคิดจาก 

น หนู บานก็จะกลายเปน บา หนูที่วา คือ เมื่อมีบาน

กค็วรหาโอกาส มเีวลานัง่ทีบ่านบาง นอนใหเหมาะสม 

พอเพียง อยูดวยกันรูจักนิ่งกันเสียบาง เพราะถาฝาย

ใดฝายหนึ่งไมรูจักนิ่งเสียบาง ก็จะทะเลาะถกเถียงกัน

ไปมา ที่สําคัญคือ ในบาน มี นม ดื่มไหม เพราะนมคือ

อาหารทีม่คีณุคาและสาํคญัยิง่ นมพาสเจอไรซ นมสเต

อริไลซ นมโปรตีนสูง นมคุณคาอาหารสูง จึงควร

ทําความรูจักกับนมใหดี คําวา บาน จะมีไม โท ( ้ ) 

กํากับ ถาไมมีไมโท บานจะกลายเปนคําวา บาน 

ย่ิงสรางย่ิงเยอะ ย่ิงสรางย่ิงหมด จนกลายเปนเกิน

กําลังหรือบางคนไมไดปลูกบานเพื่ออยู อยางพอ

เหมาะพอดี แตกลายเปนสรางบานเพื่อจะเอาไวอวด 

เอาไวโชวเลยกลายเปนภาระกวาดถู เปลืองแรงงานที่

ตองจางอีกตางหาก

 บานจึงตองมีการบริหารจัดการ ถาจะใหดี

ก็ควรทําให  ได แบบเพลง บ านฉัน ที่ เขียนโดย 

ผศ.อดิศักดิ์ รองโดย ทิดบวน บางปลามา ที่วา

บานฉัน

 *บานฉันมีแนวเนินปา มีภูผา ตนไมหลายพันธุ

เสียงหรีดริ่งเรไร ไกขัน ลมพัดผาน สดชื่น สบายดี

 บานฉัน นํ้าใส ไหลเย็นฉํ่า ปลาในนํ้า แหวกวายวารี

เปดใหญนอย วายแหวกชลธี ขางบานม ีดอกไมงาม ตามฤดู

 บานฉันมี สวนครัวริมรั้วกวาง มีกองฟาง นกเขาขันคู

เสียงรอง ดังจูฮุกกรู มีเธอเคียงคู ฉันแสนสุขใจ*

*ซํ้าทั้งหมด 1 เที่ยว

 ประโยคสดุทายสาํคญัมากคอื มเีธอเคยีงคูฉัน 

แสนสุขใจ เพราะตอใหรอบบานดี แตคนในบานไมรัก

กัน ทุกอยางก็จบ

บ. - บวช
 วัฒนธรรมความเปนคนไทยสวนใหญนับถือ

ศาสนาพทุธและเมือ่อายคุรบพรอมบวชไดกม็กัจะบวช

ส้ันบาง ยาวบาง หรือบวชตลอดชีวิต คําวา บวช 

นี้สําคัญมากเพราะบางคนบวชลูก แลวกลายเปน

ผู มีหน้ีสิน จนลูกสึกออกจากการเปนพระแลว แต

พอแมยังใชหนี้ไมหมดเพราะพิธีกรรมในการบวช

มากมาย จัดหามหรสพ จัดเลี้ยงจนเปนหนี้ เวลาบวช

ทาํขวญันาคกไ็มรูทาํเพ่ืออะไร ตอนบายศรกีไ็มเขาใจวา

ทําทําไม เวลาแหนาคไปวัดมีขบวนแหเอิกเกริก 
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รายรํามือก็ควงทั้งเหลาทั้งเบียร เปนที่เศราใจมาก 

หลายคนบวชแลวยังไมเข าใจความหมายของธูป

สามดอกวาบูชาพระพุทธ คือ พระปญญาธิคุณ 

พระบริสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ เทียน บูชาพระธรรม 

ซึ่งเปนคําสอนของพระพุทธเจา ดอกไม บูชาพระสงฆ 

ไปถามคนสวนใหญมักจะบอก ธูปสามดอกบูชา

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งเปนความเขาใจผิด 

เพราะฉะนั้นทําอยางไรใหบวชอยางมีสติ และทํา

อยางไรใหวัดเปนศาสนสถานที่เปนสถานสงเคราะห

ผูยากไรทั้งทางกายและทางจิต

 วัดไมใชสถานดูดซับชาวบานดวยการปนรูป

นั่นนี่ ใหคนมากราบไหวโดยบนบานอยากไดน่ันน่ี 

แทจริงวัดควรเปนที่สงบเย็นดวยปาในวัดมีความสงบ

และมีธรรมะเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข แม

ตนไมในวัดก็ควรใหแงคิดชีวิต เชน ตนพุดตาน ตอน

ออกดอกเชาเปนดอกสีขาว สายๆ ดอกเปนสีชมพู 

เย็นๆ ก็กลายเปนสีแดงเขม แลวดอกก็จะหลุดรวง

ไป เหมือนกับทุกสิ่งในโลกนี้ล วนแลวแตมีความ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

เกิดขึน้ ตัง้อยู ดบัไป ตนไมอื่นๆ เชน ดอกบวัและอืน่ๆ 

ควรจะมีปลูกไวเพื่ออธิบายหลักธรรมแกญาติโยม

 การบวชจึงเปนการสืบทอดพระศาสนาและ

ศกึษาธรรมะ เมือ่สกึออกมาก็มหีลกัธรรมในการดาํเนิน

ชีวิตอยางเปนสุขนั่นเอง

ต. - ตาย
 คําวา ตาย ดจูะเปนคาํไมเปนมงคลทีไ่มคอยมี

ใครอยากพูดอยากฟง เพราะใครๆ ก็กลัวตาย ทั้งๆ ที่

รูวาใครๆ กต็องตายทัง้นัน้ ดังนัน้จรงิๆ แลว ทกุคนควร

คิดถึงสิ่งนี้เพ่ือเปนมรณสติ สิ่งสําคัญ คือ ทําอยางไร

ไมใหคนในชุมชนของเราตายเมื่อเปน แตตองเปน

เมื่อตาย ตายเมื่อเปน คือ แมมีชีวิตอยู แตก็อยูอยาง

ตายๆ ไมวาจนหรือรวยอยูอยางตายๆ อดอยาก หรือ

แมรํ่ารวย ก็ไมมีความสุขเพราะไมเขาถึงพุทธ

 แตถาเปนเมือ่ตาย คอืแมหมดลมหายใจไปแลว 

แตคนก็ยังคิดถึงเพราะเมื่อมีชีวิตอยูไดสรางส่ิงดีงาม 

สรางผลงานไวในชุมชนในโลกนี้ทุกคนจึงยังคงคิดถึง 

พูดถึงความตายบอยครั้งที่คนหนึ่งหมดลมหายใจ คือ

ตาย ขัน้ตอนการประกอบพธีิกรรมมากมายเสยีเงินทอง

กวาจะเผาเหลือแตกระดูกเลนเอาคนที่อยูเปนหนี้สิน

กลายเปนตายทั้งเปนไปอีก ผมจึงขอแนะนําให อบต. 

ดําเนินการชวยเหลือโดยผูยากไรเสียชีวิต ก็เก็บศพไว

กอน แลวหน่ึงปก็นํามาประกอบพิธีกรรมสักสองครั้ง

ตอป โดยมีนายก อบต. รวมกับชาวชุมชนเปนเจาภาพ

รวมกัน

 เพราะถอืวาคนในชมุชนกค็อืญาตคินหนึง่ของ

เราทีอ่าศยัอยูรวมกนัมา เชนนีค้นจนทีต่ายกไ็มลาํบาก 

และตายตาหลับ ไมใชตายอยางเปนหนี้สินมากมาย

แกคนขางหลัง

สรุป
 อบต. อาจารยบวน มีคําตอบ ที่เขียนมา

อธิบายความพอเขาใจยอๆ ยังมีรายละเอียดอีกมาก 

ถามโีอกาสดไีดไปบรรยายใหฟงก็จะไดรายละเอียดเพิม่

ขึ้น ผมหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนแนวทางการพัฒนา

ชุมชนใหเจริญ เพราะชุมชนแตละชุมชนเปรียบเสมือน

เสาเข็มของประเทศ ถาชุมชนเขมแข็ง บานเมืองก็แข็ง

แรงมั่นคง และหวังวาสิ่งที่เขียนมานี้ จะนําไปสูการ

ปฏิบัติ ท้ังในระดับชุมชนหรือแมแตระดับประเทศก็

ทําไดเชนกัน
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ภาษาเกษตรประจําฉบับ

ตะขบยักษไรหนาม

 ปกติเวลาเราเดินทางไปตามสถานท่ีตางๆ และแวะรานอาหารเรามักจะแวะรานที่มีที่จอดรถรมๆ 

จากตนไม ซ่ึงสวนใหญมักเปนตนตะขบบานที่มีกิ่งกานสาขาใหรมเงาอยางดี ถาเราจอดชั่วขณะก็ไมเปนไร 

แตถาวรไมดีแน เพราะผลตะขบที่ตกลงมาจะทําใหเปอนติดรถที่รักและที่หวง 

 ผมเปนคนหน่ึงท่ีตกเปนทาสตะขบ ดวยเหตุคือเปนคนชอบดูนกจะเห็นนกมากินลูกตะขบที่สุกแดง

บนตน และตะขบโตเร็วและใหรมเงาเร็ว เมื่อแรกยังไมมีประสบการณ ขุดตะขบมาปลูกทีไรตายทุกที จนพบวา

ตะขบที่เราสกัดรากมาทันทีที่ขุดใสภาชนะ ตองลงดินปลูกแลวตองรดนํ้าทันที จึงจะรอด อีกอยางคือเวลาเราตัด

กิง่ตะขบใหงายตองหนัหนาเขาหาโคนกิง่แลวตดัไปทางปลายก่ิงจะขาดโดยงาย หรือถาจะเก็บกิง่ตะขบทีแ่ผกวาง

ใหเหลือนิดเดียวก็ใหหักกิ่งจากปลายเขามาโคนแลวหักเปนทอนๆ จากกิ่งแผใหญ จะเหลือกํานิดเดียว 

 แตเดี๋ยวนี้ที่เขาปลูกขายเปนอาชีพกันแลวคือ 

ตะขบยักษไรหนาม ซึ่งนําเสนอโดยหนังสือพิมพ

เดลินิวสฉบับประจําวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 

‘ตะขบยักษไรหนาม’ ปลูกขายรายไดงาม
 ในธรรมชาติต นตะขบปา หรือตานเสี้ยน 

มะเกวน หมากเบน เปนตน ซ่ึงมีชื่อเรียกแตกตางกัน

ออกไปแลวแตทองถ่ินของแตละภาคน้ันมักจะขึ้น

ตามหัวไรปลายนาในบานเรา ผลตะขบปาที่มีเปลือก

สีแดงอมมวง และมีเนื้อสุกสีเหลืองทอง ตนตะขบปา

ที่มีอยูในธรรมชาติลดนอยลงมากและพบวาผลตะขบ

ทั่วไปที่เรารู จักกันดี มีขนาดผลเล็กเทาน้ิวโปงมือ

เทานั้น ลําตนมีหนามแหลมยาว ซึ่งเปนสาเหตุท่ีตน

ตะขบปาถูกตัดทิ้งไป เนื่องจากหนามที่อาจจะเปน

อันตรายแกบุตรหลาน
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 “ตะขบยักษไรหนาม” นั้น เดิมคนพบท่ี 

ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งจัดเปนพันธุตะขบ

ทีห่ายาก ตนแมมีอายุมากกวา 30 ป ตอมากไ็ดขยาย

พันธุออกมาซึ่งพบวา “ตะขบยักษไรหนาม” นั้น 

มีลกัษณะพเิศษ คอื ลาํตนหรือกิง่กานไมมหีนามเลย 

ใบกลมใหญ ผลมีขนาดใหญ เมล็ดนอยประมาณ 

5-6 เมล็ด ผลสุกรสชาติหวานจัด ทานอรอย  

ออกดอกและติดผลงาย ตดิผลดกเปนพวง ขนาดผล

ใหญมาก ผลโตเต็มที่มีขนาดเทาเหรียญ 10 บาท 

หรืออาจจะโตไดเทาลูกปงปองเลยทีเดียวพบการ

ออกดอกทัง้ป แตมกัจะออกดอกตดิผล 2 รุนใหญๆ  

ในรอบป ซ่ึงปจจุบันสวนคุณลี อ.เมือง จ.พิจิตร 

โทร. 081-886-7398 จําหนายผลผลิตได กก.ละ 

50-100 บาท ซึง่ไดรบัความนยิมเปนอยางมาก ซึง่ขนาด

ผลทีใ่หญทาํใหทานงาย ประกอบกับรสชาตหิวานอรอย 

กอนกินเอาผลสุกไปคลึงใหผลพอนวมจะเพิ่มรสชาติ

ใหหวานอรอยยิ่งขึ้น

 ตะขบยกัษไรหนามน้ันปลกูงายมากถาเทียบกบั

ไมผลเชิงการคา เนื่องจากเปนตะขบยักษไรหนามเปน

ไมปาพืน้บาน แทบจะไมไดดูแลอะไรมากนัก เมือ่นาํตน

พันธุตะขบยักษไรหนามปลกูลงดนิ หลมุทีเ่ตรยีมไวควร

จะพูนดินเปนหลังเตาใหสูงเพ่ือการระบายนํ้าใหดี 

ปกไมหลักยึดตนเพื่อปองกันการโยกจากลมอาจจะ 

ทําใหรากกระเทือนทําใหตนตะขบยักษไรหนามชะงัก

การเจริญเติบโต แลวมีการใหนํ้าบางในชวงปลูกแรกๆ 

เทาน้ัน ใสปุ ยคอกปุยหมักหรือปุ ยเคมีตามความ

เหมาะสม ก็จะมีการเจริญเติบโตเร็วมาก ระยะปลูก

หากมีพ้ืนที่นอยแนะนําปลูกระยะปลูก 4x4 เมตร 

โดยอาศัยการตัดแตงควบคุมทรงพุมชวย แตหากมี

พื้นที่ปลูกมาก แนะนําระยะปลูกที่หางมากกวานี้

เนื่องจากเปนไมโตเร็ว หลังปลูกลงดินใน 1 ปแรก 

ตนตะขบกส็ามารถออกดอกติดผลไดตามธรรมชาติ

ไดแลว ซึ่งสังเกตพบวาจะออก 2 รุนใหญๆ ในรอบ

ป แตจะออกดอกติดผลมากท่ีสุดในชวงเดือน

สิงหาคม-กันยายน ซึ่งเปนชวงที่ผลไมในทองตลาด

มีนอย ผลตะขบก็เปนผลไมทางเลือกที่ลูกคาเลือกซื้อ

ไปทาน

 การเก็บเกี่ยวตะขบยักษไรหนามเมื่อผล

ตะขบสีผิวเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีมวงเขมทั้งผล 

ผลเมือ่บบีดูจะออนนิม่มอื แสดงวาผลแกพรอมเกบ็

จําหนายได ซึ่งตอนนี้ที่สวนคุณลี เนนการขายใน

ตลาดทองถิ่นที่จะขายอยู 2 แบบ คือ แบบคละรวมทุก

ขนาด กก.ละ 50 บาท แตถาคัดขนาดใหญพิเศษก็จะ

จําหนายได 80-100 บาทตอกก. ซึ่งเปนผลไมพื้นบาน
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ที่คอนขางมีราคาและมีตนทุนในการดูแลรักษานอย

มาก สามารถผลิตแบบปลอดสารเคมีไดเปนอยางดี

นอกจากรสหวานทานอรอยแลว ตะขบยักษไรหนาม

ยังมีสรรพคุณทางยา คือ ผลตะขบยักษไร หนาม

จะมปีรมิาณวติามินบี แกออนเพลยี บรรเทาอาการโรค

ดีซาน มามโต แกคลื่นไสอาเจียน และเปนยาระบาย 

ออนๆ
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 ศัตรูพืชฉบับนี้ขอนําเสนอเรื่องของขนุน

ที่ออกผลมาแลวก็เกิดอาการเนาเสียตั้งแตลูกยังเล็กๆ 

เปนจํานวนมาก หลายทานก็เลาใหฟงวาเด็ดที่เนา

ทิ้งแลวก็ยังเนาอีกไมหยุด จะทําอยางไรดี จึงขอ

อธิบายใหทราบดังนี้นะครับ

 ผลออนของขนุนที่เนาจะเกิดจากเชื้อ 3 ชนิด 

ซึ่งแตละชนิดจะมีอาการแตกตางกัน ที่พบกันบอย

คือ การเนาที่ เกิดจากเชื้อ Rhizopus artocarpi 

โดยผลออนขนุนจะมีราสีดําฟูบริเวณผล ทําใหผลเนา

รวงหลน หรือเนาคาตน มักจะมีแมลงหวี่มาตอม 

และแพรระบาดไปโดยติดไปกับขาแมลง พอไปตอม

ลูกอื่นก็พาเชื้อไป หรือลมที่พัดเอาสปอรของเชื้อ

ปลิวไป เพราะฉะนั้นจึงควรใชถุงกระดาษหอผลเล็กๆ 

ที่เกิดข้ึน เพ่ือกันสปอรเชื้อที่ปลิวมาตก และเม่ือพบ

อาการที่เกิดตองรีบกําจัดโดยเด็ดผลมาเผาทําลาย

ทันที และควรฉีดพนสารปองกันกําจัดเชื้อรา เชน 

ไดคลอแรน และกําจัดแมลงหว่ีด วยสารปองกัน

กําจัดแมลง เพื่อลดการแพรระบาด 

ศัตรูพืชประจําฉบับ

ผศ.อดิศักดิ์  บวนกียาพันธุ
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 นอกจากเชือ้ Rhizopus artocarpi แลวก็ยังอาจ

เนาจากเชื้ออื่นอีก 2 ชนิด คือ เชื้อ Choanephora sp. 

เชื้อนี้ทําใหเนาดําแตจะไมเห็นเสนใยฟูบนเนื้อเยื่อ

ที่เปนโรค เพียงแตเห็นเนาดําเรียบๆ การแพรระบาด

ก็แบบเดียวกันกับที่กลาวมาแลว สารที่ใชปองกัน

กําจัด คือ คารเบนดาซิม และแมนโคเซบ อีกเชื้อหนึ่ง

คือโรคแอนแทรกโนส ที่เกิดจากเช้ือ Colletotrichum 

gloeosporioides ขอสังเกตที่เกิดจากเช้ือน้ีคือ เมื่อ

เปนแผลจะยุบตัวลง และมีกลุมสปอรสีชมพูปกคลุม

เนื้อเย่ือที่เปนโรค การแพรระบาดก็เชนเดียวกับเชื้อ

อื่นๆ สารที่ใชปองกันกําจัดคือ แมนโคเซบ และ

คารเบนดาซิม  

 ในอดีตเราจะพบการเนาของผลออนขนุน 

แตในปจจุบันแมขนุนจะโตตั้งหนามแลวก็มีเชื้อราเขา

ทาํลายไดดวยเชนเดยีวกนั ดงันัน้การปลกูขนนุปจจบัุน

ตั้งแตเกิดผลออน จนผลเริ่มโตก็ควรฉีดพนสารปองกัน

กําจดัเชือ้ราตามทีก่ลาวมาแลวขางตนกอนทีจ่ะทาํการ

หอผล และตองทําความสะอาดสวนดวยการกําจัดผล

เนาเผาทิ้ง และฉีดพนสารปองกันกําจัดเชื้อราเพื่อ

ทําลายเชื้อที่หลงเหลืออยู

 โบราณวาปลกูขนนุใหปลกูไวหลงับานทีจ่รงิคอื

ลูกมันใหญหายไปลูกหนึ่งก็นาเสียดาย จึงไมปลูก

หนาบาน แตความเปนจรงิปลกูขนนุทีไ่หนกไ็ดครบัทีนํ่า้

ไมขงั มรีะบบระบายนํา้ดี ดนิท่ีเหมาะสมคอืดนิรวนปน

ทราย ท่ีระบายนํ้าดีขนุนจะไมถูกนํ้าทวมตายนั้นเอง   

ขอให ทุกท านประสบผลสําเร็จในการปลูกขนุน

โดยทั่วหนากันครับ
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กลุมกีฏและสัตววิทยา

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

เก็บมาฝาก
การเพาะเลี้ยงแตนเบียน

เพื่อควบคุม

หนอนแมลงดําหนามมะพราว

 ปจจุบันผูที่ทําสวนมะพราวมีปญหาเรื่องแมลงศัตรูที่ทําลายตนมะพราวเปนจํานวนมากไมวา

จะเปนหนอนหัวดํามะพราว ดวงงวง ดวงแรด และอีกตัวที่สําคัญคือ แมลงดําหนาม มีเกษตรกรหลาย

ทานตองการปองกันกําจัดแมลงดําหนามโดยชีววิธี เราจึงขอนําเสนอเรื่อง การเพาะเลี้ยงแตนเบียน 

เพื่อควบคุม หนอนแมลงดําหนามมะพราว

  

 โดย กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ดังนี้   
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 ระยะหนอน 20-23 วัน เฉลี่ย 21.56 วัน

 ตัวหนอนมีการลอกคราบ 4-5 ครั้ง

 ระยะดักแด 2-7 วัน เฉลี่ย 4.7 วัน

 ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุ 13-134 วัน เฉลี่ย 

 54.8 วัน

 ตัวเต็มวัยเพศผูมีอายุ 21-110 วัน เฉลี่ย 

 65.2 วัน

 เนื่องจากมะพราวสวนใหญมีลําตนสูง การฉีด

พนสารเคมีกําจัดแมลงเพื่อควบคุมแมลงดําหนาม

มะพราวทําไดยากและไมปลอดภัยตอเกษตรกร และ

สภาพแวดลอม กรมวิชาการเกษตรจงึนําเขาแตนเบียน

หนอนแมลงดาํหนามมะพราว “Asecodes hispinarum” 

จากประเทศเวียดนาม เขามาใชควบคุมแมลงดํา

หนามมะพราวในประเทศไทย โดยความชวยเหลอืจาก

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ และ

มหาวิทยาลัยนงลามในประเทศเวียดนาม

แมลงดําหนามมะพราว

 แมลงดําหนามมะพราว 

“Brontispa longissima” เปนศัตรูพืชตางถิ่น มี

ถิ่นกําเนิดในประเทศอินโดนีเซีย และปาปวนิวกินี 

แพรกระจายเขามาในประเทศไทย พบระบาดรุนแรง

ใน จ.ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี และ

นครศรีธรรมราช ตั้งแตป 2547

ลักษณะการทําลาย
 แมลงดําหนามมะพร าวทําลายมะพร าว 

โดยทั้งตัวเต็มวัยและตัวออน อาศัยอยูในใบออนที่ยัง

ไมคลี่ของมะพราว และแทะกินผิวใบ ใบมะพราวที่ถูก

ทําลายเมื่อใบคลี่กางออกจะมีสีน้ําตาลออน หากใบ

มะพราวถกูทาํลายติดตอกันเปนเวลานานจะทาํใหยอด

ของมะพราวมีสีน้ําตาลเมื่อมองไกลๆ จะเห็นเปน

สีขาวโพลน ชาวบานเรียกวา “มะพราวหัวหงอก”

วงจรชีวิต
 แมลงดาํหนามมะพราวเพศเมยี เมือ่ไดรับการ

ผสมพันธุแลวจะวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ หรือเปนกลุม 

กลุมละ 2-5 ฟอง ระยะไข 2-6 วัน เฉลี่ย 4.2 วัน 

เมื่อเลี้ยงดวยใบมะพราวแก
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แตนเบียนหนอนแมลงดําหนามมะพราว

(Asecodes hispinarum)

 เปนแตนเบียนขนาดเล็ก ลําตัวยาว 0.5-0.7 มม. 

มีปกใส 2 คู ตัวเต็มวัยเพศผูมีสวนทองเล็กเรียวยาว 

เพศเมียมีสวนทองใหญเปนกระเปาะ ใตทองมีอวัยวะ

วางไข ลักษณะเปนเข็มยาวเรียว ซอนอยูในชองเก็บใต

ทองแตนเบียนอะซีโคดีส ลงทําลายเฉพาะหนอน

แมลงดําหนามมะพราวเทานั้น

 การลงทําลาย เกิดจากแตนเบียนตัวเต็มวัยใช

อวัยวะวางไขแทงเขาไปวางไขในลําตัว หนอนแมลงดํา

หนามมะพราว ไขฟกกลายเปนตัวหนอน ตัวหนอนจะ

ดูดกินของเหลวภายในลําตัวหนอนแมลงดําหนาม

มะพร าว ทําให หนอนแมลงดําหนามมะพร าว

เคล่ือนไหวชาและกินอาหารนอยลง และตายในที่สุด 

หนอนที่ตายมีลักษณะเปนซาก ตัวหนอนแข็ง แบน

สีนํ้าตาลเขม เรียกวา “มัมมี่” ภายในมัมมี่จะมีดักแด

แตนเบียน 23-129 ตัว เฉลี่ย 50 ตัว/มัมมี่

 การใชแตนเบยีนหนอนแมลงดาํหนามมะพราว 

ควบคุมแมลงดําหนามมะพราวโดยชีววิธี ตองเพาะ

เลี้ยงแตนเบียนเปนปริมาณมากและนําออกปลอยใน

สวนมะพราว

การเพาะเลีย้งแตนเบยีนหนอนแมลงดาํหนาม

มะพราว

แบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก

การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงดําหนามมะพราว
  เลี้ยงหนอนแมลงดําหนามมะพราวในกลอง

พลาสติก พรอมฝาปดสนิทขนาด 15x10x6 ซม. 

ที่ฝาเจาะเปนชองบุดวยผาตาขายปองกันแมลงออก

จากกลอง

  เลี้ยงตัวเต็มวัยแมลงดําหนามมะพราวใน

กลองพลาสติก พรอมฝาปดสนิทขนาด 30x22x9 ซม.

ที่ฝาเจาะเปนชองบุดวยผาตาขาย ปองกันแมลงออก

จากกลอง

  ตัดใบมะพราวแก เปนชิ้นยาว 10-12 ซม. 

นํามาเรียงซอน 25-30 ชิ้น มัดรวมกันดวยหนังยาง

  เกบ็แมลงดาํหนามมะราวจากตนทีถ่กูทําลาย 

มาคัดแยกตัวเต็มวัยและหนอน โดยแยกเลี้ยงในกลอง

ทีเ่ตรียมไว สําหรับดกัแดเก็บในกลองเล้ียงหนอนรอให

ออกเปนตัวเต็มวัยแลวจึงเลี้ยงตอไป

  เก็บไขแมลงดําหนามมะพราวออกจากกลอง

เลี้ยงตัวเต็มวัยทุก 2-3 วัน นําไขมาโรยใสระหวางใบ

มะพราวท่ีซอนมดัไว รอใหหนอนฟกออกจากไข 3-4 วนั

  เมื่อหนอนฟก เข่ียหนอนประมาณ 300 ตัว 

ใสในกลองที่มีใบมะพราวมัดซอนไว เก็บบนชั้นเลี้ยง

แมลง เปลี่ยนใบมะพราวทุก 5-7 วัน หรือเมื่อใบเปน

สีนํ้าตาล

  เลี้ยงหนอนประมาณ 15-17 วัน จะไดหนอน

วัย 4 ขนาดยาวประมาณ 1 ซม. เหมาะสําหรับนําไป

เลี้ยงแตนเบียนหนอนแมลงดําหนามมะพราว
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การเพาะเลี้ยงแตนเบียน
  คัดแยกมัมมี่ท่ีแตนเบียนเจาะออกมาแลว

ทิง้ไว 2-3 ชม. สําหรบัใชลงทาํลายหนอนแมลงดาํหนาม

มะพราวรุนใหม

  คดัหนอนแมลงดําหนามมะพราววยั 4 จํานวน 

80 ตัว นาํใสกลองทีม่ใีบมะพราว 3-4 ช้ิน ดานขางกลอง

แปะกระดาษชุบนํ้าผึ้งเขมขน 20% ไวเพื่อเปนอาหาร

ของแตนเบียน จากนั้นปลอยพอแมพันธุลงในกลอง

  แตนเบยีนจะลงทาํลายหนอนทันททีีป่ลอยลง

ในกลอง นํากลองวางบนชั้นเลี้ยงแมลง 3-4 วัน

  ยายหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่ถูกลง

ทําลายแลว 4-5 กลอง มาเลี้ยงรวมกันในกลองใหม 

ใสใบมะพราวท่ีเรียงซอนและมัดรวมกันไว เพื่อเปน

อาหารของหนอนทีถ่กูลงทาํลายแตยงัไมตาย หนอนที่

ถูกลงทําลายจะเริ่มตายและกลายเปนมัมมี่ 7-10 วัน 

หลังจากถูกลงทําลาย

  คัดแยกหนอนที่กลายเปนมัมมี่แลว ออกจาก

กลองทุกวัน จดบันทึกวันที่เก็บมัมมี่

  แบงมมัมีเ่ปน 2 สวน สวนที ่1 ประมาณ 10% 

นําไปใชเปนพอแมพันธุ โดยแยกเก็บมัมมี่ในหลอด

พลาสติกมีฝาปดสนิท หลอดละ 2 มัมมี่ สวนที่เหลือ 

90% นําไปปลอยเพื่อควบคุมแมลงดําหนามมะพราว

ในสวนมะพราว

การปลอยแตนเบียนหนอนแมลงดําหนาม

มะพราว
 เก็บมมัมีอ่ายุ 7-9 วนั จาํนวน 5 มมัมี ่ใสในหลอด

พลาสติกมีฝาปดปองกันมด หรือสัตวอื่นทําลายมัมมี่ 

ดานขางหลอดเจาะ 3-4 รู ดานลางเจาะ 1 รู เพื่อ

ระบายนํ้า ที่ฝาเจาะ 1 รู เพื่อรอยเชือกสําหรับแขวน

 นําไปแขวนใหใกลยอดมะพราวมากที่สุด ปลอย

ไรละ 5-10 มัมมี่ ปลอย 3-5 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน 

หากสามารถเพาะเลีย้งและปลอยไดมาก จะเหน็ผลการ

ควบคุมไดเร็วยิ่งขึ้น

 เมื่อสามารถควบคุมแมลงดําหนามมะพราว

ไดแลว ใหปลอยเพิ่มเติมเปนระยะๆ 5-6 ครั้ง 

เพื่อปองกันการกลับมาระบาดใหม

   ขอมูล : อัมพร วิโนทัย

   เรียบเรียง : พัชรีวรรณ มณีสาคร

   พิมพ : กันยายน 2554
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ไขปญหาการเกษตรประจําฉบับ
โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
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 จากจดหมายของคุณธีรพันธ ที่ถามมาเรื่อง

มะขามเปรี้ยวยักษ ผมขออธิบายโดยรวมดังนี้นะครับ 

ธรรมชาติของมะขามเปนพืชที่มีลําตนก่ิงกานแข็งแรง 

เหนยีวไมหกังาย ทนทานตอความแหงแลง (แตตองการ

นํ้าสมํ่าเสมอเพื่อเลี้ยงฝก) ที่สําคัญคือการเกิดดอก 

ดอกจะออกมาพรอมๆ กับการแตกกิ่งใหม ดังนั้นเมื่อ

เกบ็เกีย่วผลผลติแลว มกีารตดัแตงกิง่ตองใสปุยเรงดอก 

 ดังนั้นแม มะขามจะเป นพืชทนแลงก็จริง 

แตเมือ่ติดฝกกค็วรใหนํา้สมํา่เสมอ อยาปลอยใหขาดน้ํา 

เพราะถาขาดนํ้าแลวไดนํ้ากะทันหันฝกจะแตกได 

อาจมีการเสริมธาตุแคลเซียมเพ่ือความแข็งแรงของ

ฝกดวยก็จะเปนการดี

เชน 12-24-12 หรอื 18-24-24 เพือ่กระตุนการเกดิดอก 

และเมื่อมีการแตกใบจะพาดอกออกมาเยอะ และเมื่อ

ดอกติดฝกออนๆ ก็ควรจะใสปุยสูตร 15-15-15 และ

เสริมดวยปุยไนโตรเจนเพื่อบํารุงใบใหใบแข็งแรงปรุง

อาหารเพื่อเลี้ยงฝกที่ตองใชเวลาประมาณ 9 เดือน 

(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพันธุ) เพื่อการเก็บเกี่ยว 

 ส วนที่ เข าใจว ามะขามทิ้งใบหนาแลงนั้น

ความจริงคอืพอหมดฝนเขาหนาว อากาศเย็นๆ ในยาม

คํ่าคืน และรอนในเวลากลางวันจะเกิดโรคราแปงขาว

ซึ่งเกิดจากเชื้อ Oidium sp. ทําลายใบออน ใบแก 

ทําใหใบเหลือง ใบรวงหลนเปนจํานวนมาก และ

หากเขาทําลายฝกออนจะทําใหฝ กบิดงอ ดังนั้น
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ติดตามชม
รายการ

MCOT HD ชอง 30 ชอง 30

จึงควรฉีดพนกํามะถันผง หรือสารปองกันกําจัดราแปง 

เชน สโตรบี้ เปนตน 

 เมื่อทราบแลวปฏิบัติใหถูกตอง ก็จะทําใหได

ผลผลิตดีและทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวควรทําความ

สะอาดสวนใหปลอดโรค ปลอดแมลง อยางนอย

ปละ 1 ครั้งจะดีมาก ทําไดเชนน้ีความสําเร็จก็เห็นอยู

ตรงหนาครับ








