


 ตามรอยดิน ขาวสารสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 เปน
ฉบับปฐมฤกษ เดือนกรกฎาคม 2555 เน้ือหาเต็มเปยมไปดวย
บทความวิชาการดานการจัดการดิน ยุทธวิธีใหคนอยูรวม
กับปา การบริหารจัดการท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือผลิตขาว
ใหพอกิน ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ 
 สรุปรวมนวัตกรรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดตนทุนการ
ผลติ และถอืโอกาสเปดตวันกัเขยีนหนาใหม “ฝนรายบนยอด
ดอย” พรรณนาถึงพื้นที่ปาไมที่คอยๆเลือนไปพรอมกับการ
แทนที่ของปาขาวโพด เผยเบื้องหลังความสําเร็จงาน
พฒันาทีด่นิจากจติอาสาของหมอดนิ และสดุทายฝากขอมลู
การใชประโยชนที่ดินของจังหวัดนาน แพร พะเยา เชียงราย 
อันจะเกิดประโยชนในการจัดการดิน น้ํา พืช ตอไป 
 ขอขอบคุณท่ีปรึกษาและทีมงานบรรณาธิการ
ท่ีแนะนําอานเขียน  จนขาวสาร ตามรอยดินฉบับน้ีได
เปดตัวในเดือนกรกฎาคมน้ี ฉบับหนาจะมีขาวสาร
สาระดีดีมาฝากอีกเชนเคย 

                                       ศรัญณุพงศ ชัยวัฒนกุล

การใชประโยชนที่ดินของจังหวัดนาน แพร พะเยา เชียงราย การใชประโยชนที่ดินของจังหวัดนาน แพร พะเยา เชียงราย 
อันจะเกิดประโยชนในการจัดการดิน น้ํา พืช ตอไป 
 ขอขอบคุณท่ีปรึกษาและทีมงานบรรณาธิการ

จนขาวสาร ตามรอยดินฉบับน้ีได
เปดตัวในเดือนกรกฎาคมน้ี ฉบับหนาจะมีขาวสาร

ที่ปรึกษา      
ผอ.สพข. 7          
ผอ.กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน  
ผอ.กลุมวางแผนการใชที่ดิน                                                   
ผอ.กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่   
ผอ.กลุมวิเคราะหดิน 
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน แพร  
     พะเยา เชียงราย

บรรณาธิการ   
 ศรัญณุพงศ ชัยวัฒนกุล
ผูชวยบรรณาธิการ  
 สุนียรัตน โลหะโชติ  
กองบรรณาธิการ  
 บุญเดี่ยว บุญหมั้น 
 มยุรี ปละอุด
 เกียรติกัญญา จันทรกําธร    
 มลวิกา ผูแสงทอง 

 
 การทําขาวไร เปนวิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง เสมือนย้ําวาการเปลี่ยนแปลงทําไดยากเหลือเกิน 
แลวจะแกปญหาการตัดไมและถางเผาเพ่ือทําไรหมุนเวียนไดอยางไร จะแกปญหา
การขาดแคลนขาวไดอยางไร 

 ขาวไรเปนการปลูกพืชที่ใชพื้นที่เปลืองเกินความจําเปน  เกษตรกร 

1 ครอบครัว ในหน่ึงปบริโภคขาวประมาณ 1 ตัน เพ่ือใหไดขาวพอกิน ตองลงมือ

ปลูกไมนอยกวา 15 ไร ไรหมุนเวียนใชพื้นที่รอบ 3-4 ป มากถึง 40-60 ไร 
จากขอมูลดังกลาว นักวิชาการสถานีพัฒนาท่ีดินนาน รวมกับโครงการสวนพระองคฯ 
และเกษตรกร ชวยกันเตรียมพ้ืนท่ีปลูกขาว โดยขุดเปนนาข้ันบันได ครอบครัวละ 
2-3 ไร ภายใตการบริหารจัดการท่ีดี ณ วันน้ีเกษตรกรโครงการบานกอก-บานจูน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนาน ปลูกขาวไดพอกินทุกครัวเรือน เปนพ้ืนท่ี
ตัวอยางที่ควรศึกษาและนําไปเปนแบบอยาง
 กอนน้ีเกษตรกรคุนเคยกับการทําขาวไร ไมมีทางเลือกอ่ืน จากการปรับพ้ืนท่ีใหเหมาะสม เพ่ิมทักษะ
การปลูกขาว ปลูกถ่ัว ผัก สรางรูปแบบการใชท่ีดินแบบอยูกับท่ี เกษตรกรประจักษดวยตนเองวา ผืนดิน
ท่ีใชอยูใหผลคุมคา เล้ียงครอบครัวได  เกิดการหวงแหนและรักท่ีทํากิน ไมมีความจําเปนตองไปทําไรใหเหน่ือย
อีกตอไป เปนไปตามพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ในการรักษปา รักษนํ้า และ
รักราษฎร ใหมีพ้ืนท่ีทํากิน สรางแหลงอาหารท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เปนท่ีอยูอาศัย อยางย่ังยืนสืบตอไป

                                          เบญจพร ชาครานนท ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

บรรณาธิการแถลง

 การทําขาวไร เปนวิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง เสมือนย้ําวาการเปลี่ยนแปลงทําไดยากเหลือเกิน  การทําขาวไร เปนวิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง เสมือนย้ําวาการเปลี่ยนแปลงทําไดยากเหลือเกิน 

ปลูกข�าวบนดอย
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ตามรอยดิน ขาวสารสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 เปน
ฉบับปฐมฤกษ เดือนกรกฎาคม 2555 เน้ือหาเต็มเปยมไปดวย
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ผอ.สพข. 7          
ผอ.กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน  
ผอ.กลุมวางแผนการใชที่ดิน                                                   



          
  สถานการณปจจุบันประเทศไทยมีประชากร 63 ลานคน พื้นที่มีศักยภาพทางการเกษตร
นํามาใชประโยชนหมดแลว คือเรามีพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรประมาณ 120 ลานไร แตเราใชไป
ประมาณ 131 ลานไร หมายความวา ใชพื้นที่ที่ไมควรใชทําการเกษตรไป 11 ลานไร การบุกรุกพื้นที่สูงและ
พื้นที่ปามีอยูทุกวัน การแยกคนออกจากปาเปนเรื่องที่มีผลกระทบในทางปฏิบัติมาก จึงเปนเรื่องที่ปฏิบัติ
ไมได ยุทธวิธีที่ดีที่สุดคือการใหคนอยูกับปา โดยสรางจิตสํานึกใหมีความรักปา เปนสมบัติของเขา 
ของชุมชน ของสังคม ใหเกิดความรักและหวงแหนปา ใหมีสิทธิ์ใชประโยชนจากปาภายใตเงื่อนไข
ทีเ่หมาะสม  โดยชมุชนมสีวนรวมในการกาํหนดกฎเกณฑกบัเจาหนาทีภ่าครฐั เพือ่ใหเกดิความยัง่ยนืในการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ การจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวขางตน จําเปนตองมีการกําหนดเขตการใชที่ดิน โดย
 •   ใชกรอบพื้นที่ลุมน้ํา และพื้นที่รับน้ํา เปนพื้นที่ดําเนินการ บริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ํา 
             ปาไม แบบองครวม
 •   กําหนดเขตการใชที่ดินโดยมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม
 •   มีการจัดการดิน เชน การปรับปรุงบํารุงดิน การใชปุย ใชสารเคมีที่ถูกตองและเหมาะสม
 •   มีการประเมินขีดความสามารถในการรองรับกิจกรรมของพื้นที่ลุมน้ํา 

 •   วิเคราะหความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการใชทรัพยากรที่ไมเหมาะสม

 จะเห็นไดวาในการจัดการพื้นที่สูงมีความจําเปนที่ตองทําความเขาใจ และวิเคราะหพื้นที่ทั้งดาน

กายภาพ เคมี ชีวภาพ ระบบนิเวศ และสภาพเศรษฐกิจสังคมในทุกมิติ และทุกบริบทของผูใชประโยชน

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย นํามาวิเคราะห สังเคราะห และจัดใหมีการบริหารจัดการแบบองครวมเพื่อใหพื้นที่

มีความปลอดภัยและมีศักยภาพในการพัฒนาตามขีดความสามารถของพื้นที่ไดอยางยั่งยืน

                                                                      คํารณ ไทรฟก ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน
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การจัดการที่ดินบนพื้นที่สูง



 เมฆดําทะมึนดังนํ้าหมึกไดกล่ันตัวเปนหยาดนํ้าฟา พรางพรูลงมาสูผืนแผนดิน สรรพส่ิงดูสงบภายใต
เสียงมโหรีแหงสายฝนยามวสันตฤดู นํ้าเร่ิมเจ่ิงนองหลังจากดินอุมนํ้าจนลน ภาพธรรมชาติท่ีดูเรือนลาง
ในคํ่าคืนไดแจมชัดข้ึนยามดวงอาทิตยทอแสงลงมา แมกไมระบัดใบเขียวออน กลาไมแตกหนอตอยอดกําเนิด
ข้ึน เชนเดียวกับเห็ดราท่ีโผลพนดิน เหลามดและแมลงนานาชนิดตระเวนเดินบนกองซากใบพืชท่ีหลุดรวงจาก
ลําตน เจานกนอยรองเรียกแมต้ังแตเชาตรู ยามน้ี เมืองนานชางเต็มไปดวยบรรยากาศของการใชชีวิต ภายใต
ความวางเปลาศิลปนแหงโลกกลาไดรังสรรคความงดงามน้ีข้ึนมา
  วันน้ี ผมและลุงยงค วางแผนเดินทางไปอําเภอสันติสุข เพ่ือทํางานสํารวจดิน ฟายังพรําฝนลงมา 
ขามสะพานผานนํ้านานซ่ึงเร่ิมเปล่ียนเปนสีโคลน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1169 มาทางบานเมืองจัง 
ชวงแรกเปนท่ีราบ แมนํ้านานทอดตัวอยูทางฝงซายของถนน พอถึงบานเมืองหลวงก็เร่ิมข้ึนเขา ทางเร่ิม
คดเค้ียว โคงไปตามสภาพภูมิประเทศ ซ่ึงเปนลักษณะสวนใหญของนาน ภูเขาสูงชันและหุบหวยลึก ฝนท่ีตกลง
มาไดชะคราบฝุนละอองและความสกปรกของส่ิงตางๆ ใหจางหายไป เปล่ียนเปนภาพแหงความสดใสและเขียว
ชอุมของแมกไมสองขางทาง ผมมองเพลินจนลืมไปเลยวามาทํางาน 
  ทิวทัศนใหมเบ้ืองหนาเร่ิมปรากฏข้ึน ภาพปาหายไป เหลือเพียงปาผืนนอยตามยอดเนินและรองหวย 
ศิลปนหนาใหมไดวาดภาพพ้ืนท่ีเหลาน้ีในอีกลักษณะหน่ึง ความงามอยางเดิมๆ ไมเพียงพอเสียแลว ภูเขา
ดังร้ิวคล่ืนทะเล ลาดลอนสลับกันไปมา ตนไมเหลืออยูเบาบางในแตละเนิน ชางดูอางวาง สหายท่ีรวมเติบโต
มาดวยกันนับสิบนับรอยปหายไปไหนเสียแลว ยามน้ีแมแตเจานกนอยก็ยังตองแยงก่ิงไมเพ่ือเกาะทํารัง
  กวาจะหาทางข้ึนเขาไดก็ใชเวลาจนเกือบจะเท่ียงวัน ทางข้ึนเขาถูกนํ้าปาตัดผานทําใหขาดเปนชวง 
บางแหงเปนหลุมแองโคลน พ้ืนท่ีโลงเตียนจนนาใจหาย เกษตรกรกมหยอดเมล็ดพืช พืชความหวัง บางยืน
เรียงหนากระดานพนยาฆาหญาอยางขะมักเขมน  
 บรรยากาศเร่ิมรอนอบอาวเม่ือยามบายจัด ชาวไรยังคงกมหนากมตาหยอดเมล็ดขาวโพดตอไป 
หวังเปล่ียนจากเม็ดเหง่ือ เปนคาเลาเรียนลูก หน้ีสินท่ีคอยชําระเร่ิมใกลเขามา หรือทุนกอนใหญสําหรับอาชีพใหม
ในวันขางหนา แมอากาศจะรอน แมภูเขาจะสูงชัน หรือฝนจะเทกระหนํ่า ยอมไมเปนอุปสรรคกีดขวางได
จากน้ีไปปารกชัฏจะเปล่ียนเปนทุงขาวโพด จิตรกรไดเขียนภาพข้ึนมาใหม เพ่ือส่ิงท่ีหวังในใจใหเปนภาพท่ีจริงข้ึนมา 
  “แผนการใชท่ีดินของเรา จะเปนแผนสําหรับเขาเหลาน้ันหรือเปลาหนอ” ผมรําพันอยูในใจ ย้ิมให
กับลุงยงค และกมหนาหมุนสวานเจาะดินตอไป 
                                                                                                                                   ภูรําเพย 

เมฆดําทะมึนดังนํ้าหมึกไดกล่ันตัวเปนหยาดนํ้าฟา พรางพรูลงมาสูผืนแผนดิน สรรพส่ิงดูสงบภายใต

ฝ�นร�ายบนยอดดอย
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หมอดินอาสา และ ยุวหมอดิน : จิตอาสากรมพฒันาท่ีดิน* 

 

  เบ้ืองหลังความสําเร็จ จากจิตที่อาสา “ดินมีปัญหา ปรึกษาปัญหาหมอดิน” หลายคนอาจสงสัยว่า 
“หมอดิน” เป็นใคร มาจากไหน “ดิน” จําเป็นต้องให้หมอรักษาด้วยหรือ ขอเรียนทราบในที่นี้ หมอดินอาสา 
เป็นเกษตรกรจิตอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีความรักและสนใจการทําเกษตร เป็นพระเอกผู้ช่วยของ
เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด  

หมอดินอาสามีทุกหมู่บ้าน ทั้งประเทศมี 86,349 ราย เครือข่ายหมอดินอาสา ต้ังแต่ระดับ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ   
และจังหวัด  หมอดินอาสาจะมีศูนย์เรียนรู้เป็นของตนเอง เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน ตําบล 
ได้มาใช้บริการความรู้ ภายในศูนย์เรียนรู้ได้รวบรวมเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า  
การปรับปรุงบํารุงดิน การฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรม ตลอดจนให้บริการปัจจัยต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบคุณภาพดิน 
คําแนะนําการทําการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  สารเร่ง พด. หญ้าแฝก เป็นต้น ฉบับนี้แนะนําหมอดินอาสาบ้านห้วยแม่
เลี่ยม ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย คุณโชคชัย แซ่เต๋ิน กล่าวว่า“ผมคิดอยู่เสมอว่า ต้องปรับปรุงดินให้ดีขึ้น 
เพราะเราไม่มีพ้ืนที่ใหม่ให้บุกเบิก เราต้องทํากินในที่เดิม ถ้าไม่ปรับปรุงบํารุงดิน จะปลูกพืชผักอะไรก็ไม่ได้  
ผลดีแน่” หมอดินท่านนี้ ได้ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูดิน และอนุรักษ์ดินและนํ้า และได้รับรางวัลจากการ
ประกวดหญ้าแฝกของ ปตท. ในปี 2553 

 
 

  ยุวหมอดิน ต้นกล้าหมอดินอาสา “เอ้า! น้อง ๆ จับกลุ่มตามชื่อที่พ่ีเรียก” เสียงพ่ีวิทยากรพูดพร้อมกับ
เสียงนกหวีด ทุกคนเดินเข้ากลุ่ม ยกเว้น เด็กชายศุภกิจ เด็กน้อยจาก โรงเรียนราษฏร์พัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง    
จ.เชียงราย ยืนน่ิง น้ําตาคลอ ถามไม่ตอบ พ่ีๆจึงดูแลเป็นพิเศษ ศุภกิจเป็นหน่ึงในน้องๆ ยุวหมอดินที่มาเข้าค่าย
ยุวหมอดิน ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ในเวลา 1 วันผ่านไป จากการเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนในฐานดิน ปุ๋ย พืช 
น้ํา เด็ก ๆ เริ่มสนุกสนานและหันมาสนใจสิ่งใกล้ตัวมากขึ้น นั่นก็คือ ดิน ที่เราใช้อยู่อาศัย ใช้ปลูกพืช พ่อแม่ใช้
ที่ดินเลี้ยงชีพและครอบครัว  ต่อไปน้ีเห็นทีจะต้องดูแล เอาใจใส่ บํารุงรักษา และไม่ทําลาย เพ่ือให้ได้ใช้ต่อไป
นาน ๆ  

 

 
 

หมอดินอาสา และ ยุวหมอดิน : จิตอาสากรมพฒันาท่ีดิน* 

 

  เบ้ืองหลังความสําเร็จ จากจิตที่อาสา “ดินมีปัญหา ปรึกษาปัญหาหมอดิน” หลายคนอาจสงสัยว่า 
“หมอดิน” เป็นใคร มาจากไหน “ดิน” จําเป็นต้องให้หมอรักษาด้วยหรือ ขอเรียนทราบในที่นี้ หมอดินอาสา 
เป็นเกษตรกรจิตอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีความรักและสนใจการทําเกษตร เป็นพระเอกผู้ช่วยของ
เจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด  

หมอดินอาสามีทุกหมู่บ้าน ทั้งประเทศมี 86,349 ราย เครือข่ายหมอดินอาสา ต้ังแต่ระดับ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ   
และจังหวัด  หมอดินอาสาจะมีศูนย์เรียนรู้เป็นของตนเอง เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน ตําบล 
ได้มาใช้บริการความรู้ ภายในศูนย์เรียนรู้ได้รวบรวมเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า  
การปรับปรุงบํารุงดิน การฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรม ตลอดจนให้บริการปัจจัยต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบคุณภาพดิน 
คําแนะนําการทําการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  สารเร่ง พด. หญ้าแฝก เป็นต้น ฉบับนี้แนะนําหมอดินอาสาบ้านห้วยแม่
เลี่ยม ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย คุณโชคชัย แซ่เต๋ิน กล่าวว่า“ผมคิดอยู่เสมอว่า ต้องปรับปรุงดินให้ดีขึ้น 
เพราะเราไม่มีพ้ืนที่ใหม่ให้บุกเบิก เราต้องทํากินในท่ีเดิม ถ้าไม่ปรับปรุงบํารุงดิน จะปลูกพืชผักอะไรก็ไม่ได้  
ผลดีแน่” หมอดินท่านนี้ ได้ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูดิน และอนุรักษ์ดินและน้ํา และได้รับรางวัลจากการ
ประกวดหญ้าแฝกของ ปตท. ในปี 2553 

 
 

  ยุวหมอดิน ต้นกล้าหมอดินอาสา “เอ้า! น้อง ๆ จับกลุ่มตามชื่อที่พ่ีเรียก” เสียงพ่ีวิทยากรพูดพร้อมกับ
เสียงนกหวีด ทุกคนเดินเข้ากลุ่ม ยกเว้น เด็กชายศุภกิจ เด็กน้อยจาก โรงเรียนราษฏร์พัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง    
จ.เชียงราย ยืนนิ่ง น้ําตาคลอ ถามไม่ตอบ พ่ีๆจึงดูแลเป็นพิเศษ ศุภกิจเป็นหน่ึงในน้องๆ ยุวหมอดินที่มาเข้าค่าย
ยุวหมอดิน ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ในเวลา 1 วันผ่านไป จากการเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนในฐานดิน ปุ๋ย พืช 
น้ํา เด็ก ๆ เริ่มสนุกสนานและหันมาสนใจสิ่งใกล้ตัวมากขึ้น นั่นก็คือ ดิน ที่เราใช้อยู่อาศัย ใช้ปลูกพืช พ่อแม่ใช้
ที่ดินเลี้ยงชีพและครอบครัว  ต่อไปน้ีเห็นทีจะต้องดูแล เอาใจใส่ บํารุงรักษา และไม่ทําลาย เพ่ือให้ได้ใช้ต่อไป
นาน ๆ  

 

 เบ้ืองหลังความสําเร็จ จากจิตท่ีอาสา “ดินมีปญหา ปรึกษา
ปญหาหมอดิน” หลายคนอาจสงสัยวา “หมอดิน” เปนใคร มาจาก
ไหน “ดิน” จําเปนตองใหหมอรักษาดวยหรือ ขอเรียนใหทราบ
ในท่ีน้ี หมอดินอาสา เปนเกษตรกรจิตอาสาของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ท่ีมีความรักและสนใจทําการเกษตร เปนพระเอกผูชวยของเจาหนาท่ี
สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด 
 หมอดินอาสา มีทุกหมูบาน ท้ังประเทศมี 86,349 ราย 
เครือขายหมอดินอาสา ต้ังแตระดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ  และ
จังหวัด  หมอดินอาสาจะมีศูนยเรียนรูเปนของตนเอง เพ่ือเปน
ตัวอยางใหกับเกษตรกรในหมูบาน ตําบล ไดมาใชบริการความรู 
ภายในศูนยเรียนรูไดรวบรวมเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน ดาน
การอนุรักษดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน การฟนฟูดินเส่ือมโทรม 
ตลอดจนใหบริการปจจัยตาง ๆ เชน การตรวจสอบคุณภาพดิน 
คําแนะนําการทําการใชปุยอินทรีย  สารเรง พด. หญาแฝก เปนตน 
ฉบับน้ีแนะนําหมอดินอาสาบานหวยแมเล่ียม ต.หวยชมพู อ.เมือง 
จ.เชียงราย คุณโชคชัย แซเต๋ิน กลาววา“ผมคิดอยูเสมอวา 
ตองปรับปรุงดินใหดีข้ึน เพราะเราไมมีพ้ืนท่ีใหมใหบุกเบิก เราตอง
ทํากินในท่ีเดิม ถาไมปรับปรุงบํารุงดิน จะปลูกพืชผักอะไรก็ไมไดผล
ดีแน” หมอดินทานน้ี ไดปลูกหญาแฝก เพ่ือฟนฟูดิน และอนุรักษดิน
และนํ้า และไดรับรางวัลจากการประกวดหญาแฝกของ ปตท. ในป 2553
 และ ยุวหมอดิน ตนกลาหมอดินอาสา “เอา! นอง ๆ จับกลุม
ตามช่ือท่ีพ่ีเรียก” เสียงพ่ีวิทยากรพูดพรอมกับเสียงนกหวีด ทุกคน
เดินเขากลุม ยกเวน เด็กชายศุภกิจ เด็กนอยจาก โรงเรียนราษฏร
พัฒนา อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย ยืนน่ิง นํ้าตาคลอ ถามไมตอบ พ่ีๆ
จึงดูแลเปนพิเศษ ศุภกิจเปนหน่ึงในนองๆ ยุวหมอดินท่ีมาเขาคาย
ยุวหมอดิน ของสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงราย ในเวลา 1 วันผานไป 
จากการเรียนรูรวมกับเพ่ือนในฐานดิน ปุย พืช นํ้า เด็ก ๆ เร่ิม
สนุกสนานและหันมาสนใจส่ิงใกลตัวมากข้ึน น่ันก็คือ ดิน ท่ีเราใชอยู
อาศัยใชปลูกพืช  พอแมใชท่ีดินเล้ียงชีพและครอบครัว ตอไปน้ีเห็นที
จะตองดูแล เอาใจใส บํารุงรักษา และไมทําลาย เพ่ือใหไดใชตอไปนาน ๆ 

  สุนียรัตน โลหะโชติ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 เบ้ืองหลังความสําเร็จ จากจิตท่ีอาสา “ดินมีปญหา ปรึกษา

หมอดินอาสา ยุวหมอดิน : จิตอาสาพัฒนาที ่ด ิน

µÒÁÃÍÂ´Ô¹µÒÁÃÍÂ´Ô¹



                
 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเปนแหลง
ปลูกขาวเหนียวคุณภาพดี การเพิ่มความ
อุดมสมบูรณใหแกดินเปนสิ่งจําเปน 
เน่ืองจากเกษตรกรปลูกขาวติดตอกันทุกป 
เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินและลดตนทุน
คาปุย ศรัญณุพงศ แนะนําใหใชถั่วมะแฮะ
เปนปุยพืชสดในการปลูกขาวเหนียวพันธุ 
กข. 6  โดยหวานถ่ัวมะแฮะอัตรา 8 กิโลกรัม
ตอไร ในชวงปลายเดือน เมษายน เมื่อ
ถั่วมะแฮะมีอายุได 75 วัน จึงไถกลบ
แลวทิ้งไวในพื้นที่ประมาณ 10 วัน เพื่อใหยอยสลายและปลดปลอยธาตุอาหารใหแกดิน จากการไถกลบ
ถั่วมะแฮะลงในดิน จะใหปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 23.5, 1.7 และ 16 กิโลกรัมตอ
ไรตามลําดับ โดยขาวจะใหผลผลิตสูงถึง 650 กิโลกรัมตอไร

                                           ศรัญณุพงศ ชัยวัฒนกุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สพข.7

ลดการระบาดโรคเหี่ยวของขิง

“ถ่ัวมะแฮะ” พืชปุยสดในนาขาว

ตามรอยนวัตกรรม พด.

แลวทิ้งไวในพื้นที่ประมาณ 10 วัน เพื่อใหยอยสลายและปลดปลอยธาตุอาหารใหแกดิน จากการไถกลบ

µÒÁÃÍÂ´Ô¹µÒÁÃÍÂ´Ô¹

      

 ก า รปลู กขิ ง  ให ไ ด ผลผลิ ตดี
เกษตรกรตองปองกันโรคเหี่ยวใหได เชื้อ
แบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยว อาศัยอยูในดิน
ไดนานหลายป การปลูกขิงจึงไมควรปลูก
ซ้าํในทีเ่ดมิ จากการศกึษาของมยรุ ีแนะนาํ
ใหใช สารเรงพด.3 ของกรมพัฒนาที่ดิน
รวมกับสารเคมี โรโซเล็กซ ผสม 20 กรัม
ตอน้ํา 20 ลิตร และเทอราคลอร ผสม 30 
ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร ใชชุบทอนพันธุขิง ดวย
น้าํยาโรโซเลก็ซกอนปลกู และฉดีพนน้าํยา  

เทอราคลอรจํานวน 2 ครั้ง หลังปลูก 45 และ 75 วัน และใชปูนโดโลไมท 300 กิโลกรัมตอไร โดยหวาน
ใหทัว่แปลงแลวจงึไถกลบ ทิง้ไวประมาณ 7 วนักอนปลกูขงิ และใชปุยหมกั 2 ตนัตอไร โดยใสรองกนหลมุ
กอนปลูกขิง จะชวยใหสามารถปลูกขิงซ้ําที่เดิมไดถึง 3 ปติดตอกัน และลดการแพรระบาดของโรคเหี่ยว
ลงครึ่งหนึ่ง
                                                               มยุรี ปละอุด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สพข.7                                                               มยุรี ปละอุด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สพข.7

                                           ศรัญณุพงศ ชัยวัฒนกุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สพข.7



                               
 การไถกลบตอซัง จะชวยเพ่ิมธาตุ
อาหารในดิน ฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ของดิน เพ่ิมปริมาณจุลินทรียในดิน และชวย
ใหการปลดปลอยธาตุอาหารในดินอยูในรูป
ท่ีพืชนําไปใชประโยชนไดมากข้ึน นอกจากน้ี
ยงัสามารถชวยเกษตรกรลดตนทนุไดดวย  
ในขณะที่การเผาตอซัง จะมีผลกระทบ
อยางมากตอการทําลายโครงสรางดิน 
ทําลายจุลินทรียและสิ่ งมีชีวิตที่ เปน
ประโยชน์ในดิน 

      
 เกษตรกร มักเผาเศษพืชเพื่อกําจัด
วัชพืช สงผลทําใหดินแข็งและทําลาย
ส่ิงมีชีวิตในดิน นครแนะนําวา พืชตระกูลถ่ัว
ปลูกรวมกับขาวโพด โดยปลูกถ่ัวเหล่ือม
ขาวโพดประโยชนและกําไรท่ีเกษตรกรไดรับ
คือ ปริมาณธาตุอาหารจากพืชตระกูลถั่ว 
โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน และธาตุอาหาร
รอง การปลูกถั่วระหวางแถวขาวโพด 
จะชวยลดจํานวนวัชพืช โดยถ่ัวเจริญเติบโต
คลุมดินไดดีกวา เม่ือลดการใชสารเคมีกําจัด
วัชพืช และคาแรง เกษตรกรก็จะไดกําไรมาก
                                          

ข้ึนจากตนทุนท่ีลดลง

ปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีสําคัญ ท่ีไดจากการไถกลบตอซัง เปรียบเทียบในรูปของปุยเคมีและตนทุนราคา 

           นคร สืบแสน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สพข.7

ฉัตรนภา พรหมานนท นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาท่ีดินนาน สรุปจาก ไถกลบตอซัง สรางดินย่ังยืน 
ฟนส่ิงแวดลอม. ไมระบุปท่ีพิมพ. สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน. กรมพัฒนาท่ีดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
กรุงเทพฯ.

ข้ึนจากตนทุนท่ีลดลง

 
 

พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เป็นแหล่งปลูกข้าวเหนียวคุณภาพดี การเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินเป็น
สิ่งจําเป็น เนื่องจากเกษตรกรปลูกข้าวติดต่อกันทุกปี เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารในดินและลดต้นทุนค่าปุ๋ย ศรัญณุพงศ์ 
แนะนําให้ใช้ถั่วมะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวเหนียวพันธ์ุ กข. 6 โดยหว่านถั่วมะแฮะ อัตรา 5 กิโลกรัม
ต่อไร่ ในช่วงปลายเดือน เมษายน เมื่อถั่วมะแฮะมีอายุได้ 75 วัน จึงไถกลบแล้วทิ้งไว้ในพ้ืนที่ประมาณ 10 วัน 
เพ่ือให้ย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่ดิน จากการไถกลบถ่ัวมะแฮะลงในดิน จะให้ปริมาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 23.5, 1.7 และ 16 กิโลกรัมต่อไร่ตามลําดับ โดยข้าวจะให้ผลผลิตสูง
ถึง 650 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
*ศรัญณุพงศ ์ชัยวัฒนกุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สพข.7 
พืชตระกูลถ่ัวแข่งขนัสู้กับวัชพืช* 

 
 
 
 
                                  
 
 

 
เกษตรกร มักเผาเศษพืชเพ่ือกําจัดวัชพืช ส่งผลทําให้ดินแข็งและทําลายสิ่งมีชีวิตในดิน นคร แนะนําว่า

พืชตระกูลถั่วปลูกร่วมกับข้าวโพด โดยปลูกถั่วเหลื่อมข้าวโพดประโยชน์และกําไรที่เกษตรกรได้รับคือ ปริมาณ
ธาตุอาหารจากพืชตระกูลถั่ว โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน และธาตุอาหารรอง การปลูกถั่วระหว่างแถวข้าวโพด 
จะช่วยลดจํานวนวัชพืช โดยถ่ัวเจริญเติบโตคลุมดินได้ดีกว่า เมื่อลดการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช และค่าแรง 
เกษตรกรก็จะได้กําไรมากขึ้นจากต้นทุนที่ลดลง 

 
*นคร สืบแสน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สพข.7 
 
ลดการไถพรวน ลดการสูญเสียหน้าดนิ* 

 
 

 
 
 

   

พชืตระกลูถัว่แขงขนัสูกบัวชัพชื

ไถกลบตอซัง
: ทางเลือกการลดตนทุนปุย

           นคร สืบแสน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สพข.7

µÒÁÃÍÂ´Ô¹µÒÁÃÍÂ´Ô¹

พืชที่

ไถกลบ

ปริมาณ

ตอซัง

(กก.ตอ

ไร)

ปริมาณธาตุอาหาร ลด

ตนทุน

การ

ซื้อปุย

(บาท)

ไนโตรเจน

N

(กก.ตอไร)

ปุยยูเรีย

(46-0-0)

ฟอสฟอรัส

P

(กก.ตอไร)

ปุยทริปเปล

ซุปเปอรฟอสเฟต

(0-46-0)

โพแทสเซียม

K

(กก.ตอไร)

ปุยโพแทสเซียม

คลอไรด

(0-0-60)

ปริมาณ

ธาตุปุย

(กก.)

มูลคา

(บาท)

ปริมาณ

ธาตุปุย

(กก.)

มูลคา

(บาท)

ปริมาณ

ธาตุปุย

(กก.)

มูลคา

(บาท)

ตอซังขาว 630 3.4 7.5 210 0.6 1.2 48 15.0 25.1 772 1,032

ตอซังขาวโพด 490 2.5 5.6 157 0.7 1.6 63 10.8 18.0 555 776

ปอเทือง 670 16.0 35.0 980 1.5 7.3 293 16.1 32.2 990 2,264

ฉัตรนภา พรหมานนท นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาท่ีดินนาน สรุปจาก ไถกลบตอซัง สรางดินย่ังยืน 

ข้ึนจากตนทุนท่ีลดลง
           นคร สืบแสน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สพข.7           นคร สืบแสน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สพข.7



                                                
ขอมูลการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร

ขอมูลพื้นที่เขตปาไม

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 10 ป (ขอมูลป 2545 – 2554) 

   ที่มา : * ขอมูลขอบเขตจากกรมการปกครอง   ** สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2552

             ขอมูลตัวเลขไดจากการคํานวณดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  *** สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2554

            ท่ีมา : การจําแนกพ้ืนท่ีความเหมาะสมของท่ีดินในการฟนฟูทรัพยากรปาไม 
                    สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552

 ท่ีมา : ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555

                                                
ขอมูลการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร

สารสนเทศ

µÒÁÃÍÂ´Ô¹µÒÁÃÍÂ´Ô¹

จังหวัด

พื้นที่

จังหวัด*

(ไร)

พื้นที่ปลูกขาว** พื้นที่ปลูกขาวโพด** พื้นที่ปลูกไมผล** พื้นที่ปลูกยางพารา**

ไร
รอยละ

(ของจังหวัด)
ไร

รอยละ
(ของจังหวัด)

ไร
รอยละ

(ของจังหวัด)
ไร

รอยละ
(ของจังหวัด)

เชียงราย 7,236,000 1,429,444 19.75 701,601 9.70 328,820 4.54 237,025 3.28

พะเยา 3,867,568 757,226 19.58 306,403 7.92 133,544 3.45 124,685 3.22

นาน 7,601,938 221,311 2.91 505,029 6.64 212,217 2.79 64,571 0.85

แพร 4,051,938 371,100 9.16 239,286 5.91 126,935 3.13 19,010 0.47

จังหวัด

เขตอนุรักษ เขตปาสงวนแหงชาติ

ปาสมบูรณ (ไร) ปาเสื่อมโทรม (ไร) ปาสมบูรณ (ไร) ปาเสื่อมโทรม (ไร)

ไร
รอยละ

(ของจังหวัด)
ไร

รอยละ
(ของจังหวัด)

ไร
รอยละ

(ของจังหวัด)
ไร

รอยละ
(ของจังหวัด)

เชียงราย 1,366,480 18.88 16,177 0.22 1,549,292 21.41 57,561 0.80

พะเยา 1,597,746 41.31 10,887 0.28 412,991 10.68 31,734 0.82

นาน 297,014 3.91 42,353 0.56 906,815 11.93 60,297 0.79

เเพร 25,394 0.63 18,204 0.45 806,771 19.91 66,177 1.63

จังหวัด

ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนเฉลี่ย (มม.)
ปริมาณ

นํ้าฝนทั้ง

ป (มม.)ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เชียงราย 14.2 14.1 43.7 105.2 229.2 190.3 306.9 375.2 318.5 124.8 42.1 12.1 1,775

นาน 6.7 7.7 34.3 100.4 205.2 165.4 209.1 284.9 237.4 59.3 10.2 11.4 1,332

พะเยา 7.6 5.2 34.3 96.8 198.5 129.0 149.4 208.2 225.4 123.7 29.6 8.2 1,216

เเพร 10.8 4.5 28.1 92.1 179.3 174.1 178.4 225.6 217.1 68.5 26.0 7.1 1,211


