บรรณาธิการแถลง

ตามรอยดิน ขาวสารสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7 เปน
ฉบับปฐมฤกษ เดือนกรกฎาคม 2555 เนือ้ หาเต็มเปย มไปดวย
บทความวิชาการดานการจัดการดิน ยุทธวิธีใหคนอยูรวม
กั บ ป า การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น บนพื้ น ที่ สู ง เพื่ อ ผลิ ต ข า ว
ใหพอกิน ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนี าถ
สรุปรวมนวัตกรรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดตนทุนการ
ผลิต และถือโอกาสเปดตัวนักเขียนหนาใหม “ฝนรายบนยอด
ดอย” พรรณนาถึงพื้นที่ปาไมที่คอยๆเลือนไปพรอมกับการ
แทนที่ ข องป า ข า วโพด เผยเบื้ อ งหลั ง ความสํ า เร็ จ งาน
พัฒนาทีด่ นิ จากจิตอาสาของหมอดิน และสุดทายฝากขอมูล
การใชประโยชนที่ดินของจังหวัดนาน แพร พะเยา เชียงราย
อันจะเกิดประโยชนในการจัดการดิน น้ํา พืช ตอไป
ขอขอบคุณทีป่ รึกษาและทีมงานบรรณาธิการ
ทีแ่ นะนําอานเขียน จนขาวสาร ตามรอยดินฉบับนีไ้ ด
เปดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้ ฉบับหนาจะมีขา วสาร
สาระดีดีมาฝากอีกเชนเคย
ศรัญณุพงศ ชัยวัฒนกุล

ปลูกขาวบนดอย

ที่ปรึกษา

ผอ.สพข. 7
ผอ.กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ผอ.กลุมวางแผนการใชที่ดิน
ผอ.กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่
ผอ.กลุมวิเคราะหดิน
ผอ.สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด น า น แพร
พะเยา เชียงราย

บรรณาธิการ

ศรัญณุพงศ ชัยวัฒนกุล

ผูชวยบรรณาธิการ

สุนียรัตน โลหะโชติ

กองบรรณาธิการ

บุญเดี่ยว บุญหมั้น
มยุรี ปละอุด
เกียรติกัญญา จันทรกําธร
มลวิกา ผูแสงทอง

การทําขาวไร เปนวิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง เสมือนย้ําวาการเปลี่ยนแปลงทําไดยากเหลือเกิน
แลวจะแกปญ
 หาการตัดไมและถางเผาเพือ่ ทําไรหมุนเวียนไดอยางไร จะแกปญ
 หา
การขาดแคลนขาวไดอยางไร
ขาวไรเปนการปลูกพืชที่ใชพื้นที่เปลืองเกินความจําเปน เกษตรกร
1 ครอบครัว ในหนึง่ ปบริโภคขาวประมาณ 1 ตัน เพือ่ ใหไดขา วพอกิน ตองลงมือ
ปลูกไมนอยกวา 15 ไร ไรหมุนเวียนใชพื้นที่รอบ 3-4 ป มากถึง 40-60 ไร
จากขอมูลดังกลาว นักวิชาการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นาน รวมกับโครงการสวนพระองคฯ
และเกษตรกร ชวยกันเตรียมพืน้ ทีป่ ลูกขาว โดยขุดเปนนาขัน้ บันได ครอบครัวละ
2-3 ไร ภายใตการบริหารจัดการทีด่ ี ณ วันนีเ้ กษตรกรโครงการบานกอก-บานจูน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัดนาน ปลูกขาวไดพอกินทุกครัวเรือน เปนพืน้ ที่
ตัวอยางที่ควรศึกษาและนําไปเปนแบบอยาง
กอนนีเ้ กษตรกรคุน เคยกับการทําขาวไร ไมมที างเลือกอืน่ จากการปรับพืน้ ทีใ่ หเหมาะสม เพิม่ ทักษะ
การปลูกขาว ปลูกถัว่ ผัก สรางรูปแบบการใชทด่ี นิ แบบอยูก บั ที่ เกษตรกรประจักษดว ยตนเองวา ผืนดิน
ทีใ่ ชอยูใ หผลคุม คา เลีย้ งครอบครัวได เกิดการหวงแหนและรักทีท่ าํ กิน ไมมคี วามจําเปนตองไปทําไรใหเหนือ่ ย
อีกตอไป เปนไปตามพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถ ในการรักษปา รักษนาํ้ และ
รักราษฎร ใหมพี น้ื ทีท่ าํ กิน สรางแหลงอาหารทีป่ ลอดภัยและเพียงพอ เปนทีอ่ ยูอ าศัย อยางยัง่ ยืนสืบตอไป
เบญจพร ชาครานนท ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
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การจัดการที่ดินบนพื้นที่สูง
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
ทีเ่ หมาะสม โดยชุมชนมีสว นรวมในการกําหนดกฎเกณฑกบั เจาหนาทีภ่ าครัฐ เพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืนในการ
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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ฝนรายบนยอดดอย
เมฆดําทะมึนดังน้าํ หมึกไดกลัน่ ตัวเปนหยาดน้าํ ฟา พรางพรูลงมาสูผ นื แผนดิน สรรพสิง่ ดูสงบภายใต
เสียงมโหรีแหงสายฝนยามวสันตฤดู น้ําเริ่มเจิ่งนองหลังจากดินอุมน้ําจนลน ภาพธรรมชาติท่ดี ูเรือนลาง
ในค่าํ คืนไดแจมชัดขึน้ ยามดวงอาทิตยทอแสงลงมา แมกไมระบัดใบเขียวออน กลาไมแตกหนอตอยอดกําเนิด
ขึน้ เชนเดียวกับเห็ดราทีโ่ ผลพน ดิน เหลามดและแมลงนานาชนิดตระเวนเดินบนกองซากใบพืชทีห่ ลุดรวงจาก
ลําตน เจานกนอยรองเรียกแมตง้ั แตเชาตรู ยามนี้ เมืองนานชางเต็มไปดวยบรรยากาศของการใชชวี ติ ภายใต
ความวางเปลาศิลปนแหงโลกกลาไดรงั สรรคความงดงามนีข้ น้ึ มา
วันนี้ ผมและลุงยงค วางแผนเดินทางไปอําเภอสันติสขุ เพือ่ ทํางานสํารวจดิน ฟายังพรําฝนลงมา
ขามสะพานผานน้ํานานซึ่งเริ่มเปลี่ยนเปนสีโคลน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1169 มาทางบานเมืองจัง
ชวงแรกเปนทีร่ าบ แมนาํ้ นานทอดตัวอยูท างฝง ซายของถนน พอถึงบานเมืองหลวงก็เริม่ ขึน้ เขา ทางเริม่
คดเคีย้ ว โคงไปตามสภาพภูมปิ ระเทศ ซึง่ เปนลักษณะสวนใหญของนาน ภูเขาสูงชันและหุบหวยลึก ฝนทีต่ กลง
มาไดชะคราบฝุน ละอองและความสกปรกของสิง่ ตางๆ ใหจางหายไป เปลีย่ นเปนภาพแหงความสดใสและเขียว
ชอุม ของแมกไมสองขางทาง ผมมองเพลินจนลืมไปเลยวามาทํางาน
ทิวทัศนใหมเบือ้ งหนาเริม่ ปรากฏขึน้ ภาพปาหายไป เหลือเพียงปาผืนนอยตามยอดเนินและรองหวย
ศิลปนหนาใหมไดวาดภาพพื้นที่เหลานี้ในอีกลักษณะหนึ่ง ความงามอยางเดิมๆ ไมเพียงพอเสียแลว ภูเขา
ดังริว้ คลืน่ ทะเล ลาดลอนสลับกันไปมา ตนไมเหลืออยูเ บาบางในแตละเนิน ชางดูอา งวาง สหายทีร่ ว มเติบโต
มาดวยกันนับสิบนับรอยปหายไปไหนเสียแลว ยามนีแ้ มแตเจานกนอยก็ยงั ตองแยงกิง่ ไมเพือ่ เกาะทํารัง
กวาจะหาทางขึ้นเขาไดก็ใชเวลาจนเกือบจะเที่ยงวัน ทางขึ้นเขาถูกน้ําปาตัดผานทําใหขาดเปนชวง
บางแหงเปนหลุมแองโคลน พืน้ ทีโ่ ลงเตียนจนนาใจหาย เกษตรกรกมหยอดเมล็ดพืช พืชความหวัง บางยืน
เรียงหนากระดานพนยาฆาหญาอยางขะมักเขมน
บรรยากาศเริ่มรอนอบอาวเมื่อยามบายจัด ชาวไรยังคงกมหนากมตาหยอดเมล็ดขาวโพดตอไป
หวังเปลีย่ นจากเม็ดเหงือ่ เปนคาเลาเรียนลูก หนีส้ นิ ทีค่ อยชําระเริม่ ใกลเขามา หรือทุนกอนใหญสาํ หรับอาชีพใหม
ใ นวันขางหนา แมอากาศจะรอน แมภูเขาจะสูงชัน หรือฝนจะเทกระหน่ํา ยอมไมเปนอุปสรรคกีดขวางได
จากนีไ้ ปปารกชัฏจะเปลีย่ นเปนทุง ขาวโพด จิตรกรไดเขียนภาพขึน้ มาใหม เพือ่ สิง่ ทีห่ วังในใจใหเปนภาพทีจ่ ริงขึน้ มา
“แผนการใชทด่ี นิ ของเรา จะเปนแผนสําหรับเขาเหลานัน้ หรือเปลาหนอ” ผมรําพันอยูใ นใจ ยิม้ ให
กับลุงยงค และกมหนาหมุนสวานเจาะดินตอไป
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ภูราํ เพย

วยชมพู
องวยหรื
จ.เชีอยงราย
ณโชคชัย แซ่่นเี้ ติหมอดิ
๋น กล่นาวว่
า“ผมคิดอยู่เสมอว่า ต้องปรับปรุงดินให้ดีขึ้น
ป็มนต้ต.ห้
องให้
หมอรัอ.เมื
กษาด้
ขอเรียคุนทราบในที
อาสา
มีพื้นก และสนใจการทํ
ที่ใหม่ให้บุกเบิก าเราต้
องทํเป็
ากินนพระเอกผู
ในที่เดิม ถ้้ ชา่ วไม่ยของ
ปรับปรุงบํารุงดิน จะปลูกพืชผักอะไรก็ไม่ได้
นราะเราไม่
ที่มี ค วามรั
เกษตร
ดีแน่” หมอดินท่านนี้ ได้ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูดิน และอนุรักษ์ดินและน้ํา และได้รับรางวัลจากการ
ะกวดหญ้
แฝกของ
2553
86,349 าราย
เครือข่าปตท.
ยหมอดิในปี
นอาสา
ตั้งแต่ระดับ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ
อ้ งหลังความสําเร็จ จากจิตทีอ่ าสา “ดินมีปญ
 หา ปรึกษา
นของตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน ตํเบืาบล
รวบรวมเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านการอนุรักปษ์ญดินหาหมอดิ
และน้ํา น” หลายคนอาจสงสัยวา “หมอดิน” เปนใคร มาจาก
ไหนณภาพดิ
“ดิน”น จําเปนตองใหหมอรักษาดวยหรือ ขอเรียนใหทราบ
ม ตลอดจนให้บริการปัจจัยต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบคุ
ในทีน่ ้ี หมอดินอาสา เปนเกษตรกรจิตอาสาของกรมพัฒนาทีด่ นิ
พด. หญ้าแฝก เป็นต้น ฉบับนี้แนะนําหมอดินอาสาบ้านห้วยแม่
ทีม่ คี วามรักและสนใจทําการเกษตร เปนพระเอกผูช ว ยของเจาหนาที่
คชัย แซ่เติ๋น กล่าวว่า“ผมคิดอยู่เสมอว่า ต้องปรับปรุงดินให้ดีขึ้น
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัด
ากินในที่เดิม ถ้าไม่ปรับปรุงบํารุงดิน จะปลูกพืชผักอะไรก็หมอดิ
ไม่ได้ นอาสา มีทุกหมูบาน ทั้งประเทศมี 86,349 ราย
ก เพื่อฟื้นฟูดิน และอนุรักษ์ดินและน้ํา และได้รับรางวั
เครืลอจากการ
ขายหมอดินอาสา ตัง้ แตระดับ หมูบ า น ตําบล อําเภอ และ
ยุวหมอดิน ต้นกล้าหมอดินอาสา “เอ้า! น้อง ๆจัจังบหวั
กลุด่มตามชื
่อที่พนี่เอาสาจะมี
รียก” เสียศงพีูน่วยิทเรียากรพู
อมกับ
หมอดิ
ยนรูเปดนพร้ของตนเอง
เพื่อเปน
ยงนกหวีด ทุกคนเดินเข้ากลุ่ม ยกเว้น เด็กชายศุภกิจตัวเด็อยกน้างให
อยจาก
โรงเรียนราษฏร์บพาัฒนนาตําอ.แม่
ฟ้ามหลวง
กบั เกษตรกรในหมู
บล ได
าใชบริการความรู
ชียงราย ยืนนิ่ง น้ําตาคลอ ถามไม่ตอบ พี่ๆจึงดูแลเป็นภายในศู
พิเศษ ศุภนกิยจเป็
องๆ ยุวหมอดินที่มกาเข้รมพั
าค่าฒย นาที่ดิน ดาน
เ รีนยหนึ
นรู่งไในน้
ดรวบรวมเทคโนโลยี
กั ษดนิ และน้
าํ การปรั
งบํารุงดินนการฟ
ยนรู
้ร่วมกับบเพืปรุ่อนในฐานดิ
ปุ๋ย พืน ชฟูดนิ เสือ่ มโทรม
หมอดิน ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ในเวลา 1 วันการอนุ
ผ่านไปรจากการเรี
จจัอยยูต่อาาศั
ง ยๆ ใช้เชปนลูกการตรวจสอบคุ
เด็ก ๆ เริ่มสนุกสนานและหันมาสนใจสิ่งใกล้ตัวมากขึตลอดจนให
้น นั่นก็คือ บดินริกทีารป
่เราใช้
พืช พ่อแม่ใช้ ณภาพดิน
าแนะนําบํการทํ
ปยุ อิทนําทรี
ย สารเร
นเลี้ยงชีพและครอบครัว ต่อไปนี้เห็นทีจะต้องดูแล คํเอาใจใส่
ารุงรัากการใช
ษา และไม่
ลาย
เพื่อให้งได้พด.
ใช้ต่อหญ
ไป าแฝก เปนตน
ฉบับนีแ้ นะนําหมอดินอาสาบานหวยแมเลีย่ ม ต.หวยชมพู อ.เมือง
นๆ
จ.เชี ย งราย คุ ณ โชคชั ย แซ เ ติ๋น กล า วว า “ผมคิ ด อยูเ สมอว า
ตองปรับปรุงดินใหดขี น้ึ เพราะเราไมมพ
ี น้ื ทีใ่ หมใหบกุ เบิก เราตอง
อ้า! น้อง ๆ จับกลุ่มตามชื่อที่พี่เรียก” เสียงพี่วิทยากรพูดพร้อมกับ
ทํากินในทีเ่ ดิม ถาไมปรับปรุงบํารุงดิน จะปลูกพืชผักอะไรก็ไมไดผล
กชายศุภกิจ เด็กน้อยจาก โรงเรียนราษฏร์พัฒนา อ.แม่
หลวง นทานนี้ ไดปลูกหญาแฝก เพือ่ ฟน ฟูดนิ และอนุรกั ษดนิ
ดีแนฟ” ้าหมอดิ
ๆจึงดูแลเป็นพิเศษ ศุภกิจเป็นหนึ่งในน้องๆ ยุวหมอดินและน้
ที่มาเข้
าค่ายรบั รางวัลจากการประกวดหญาแฝกของ ปตท. ในป 2553
าํ และได
พืชยุวหมอดิน ตนกลาหมอดินอาสา “เอา! นอง ๆ จับกลุม
นเวลา 1 วันผ่านไป จากการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในฐานดิน ปุ๋ยและ
ใกล้ตัวมากขึ้น นั่นก็คือ ดิน ที่เราใช้อยู่อาศัย ใช้ปลูกตามชื
พืช พ่อ่ ทีแม่พ่ ใเ่ี รีช้ยก” เสียงพีว่ ทิ ยากรพูดพรอมกับเสียงนกหวีด ทุกคน
เดินได้เขใช้ากลุ
ะต้องดูแล เอาใจใส่ บํารุงรักษา และไม่ทําลาย เพื่อให้
ต่อมไป ยกเวน เด็กชายศุภกิจ เด็กนอยจาก โรงเรียนราษฏร
พัฒนา อ.แมฟา หลวง จ.เชียงราย ยืนนิง่ น้าํ ตาคลอ ถามไมตอบ พีๆ่
จึงดูแลเปนพิเศษ ศุภกิจเปนหนึง่ ในนองๆ ยุวหมอดินทีม่ าเขาคาย
ยุวหมอดิน ของสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เชียงราย ในเวลา 1 วันผานไป
จากการเรียนรูรวมกับเพื่อนในฐานดิน ปุย พืช น้ํา เด็ก ๆ เริ่ม
สนุกสนานและหันมาสนใจสิง่ ใกลตวั มากขึน้ นัน่ ก็คอื ดิน ทีเ่ ราใชอยู
อาศัยใชปลูกพืช พอแมใชทด่ี นิ เลีย้ งชีพและครอบครัว ตอไปนีเ้ ห็นที
จะตองดูแล เอาใจใส บํารุงรักษา และไมทาํ ลาย เพือ่ ใหไดใชตอ ไปนาน ๆ

หมอดิ น อาสา ยุ ว หมอดิ น : จิ ต อาสาพั ฒ นาที ่ ด ิ น

สุนียรัตน โลหะโชติ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
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ตามรอยนวัตกรรม พด.
ลดการระบาดโรคเหี่ยวของขิง

ก า ร ป ลู ก ขิ ง ใ ห ไ ด ผ ล ผ ลิ ต ดี
เกษตรกรตองปองกันโรคเหี่ยวใหได เชื้อ
แบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยว อาศัยอยูในดิน
ไดนานหลายป การปลูกขิงจึงไมควรปลูก
ซ้าํ ในทีเ่ ดิม จากการศึกษาของมยุรี แนะนํา
ใหใช สารเรงพด.3 ของกรมพัฒนาที่ดิน
รวมกับสารเคมี โรโซเล็กซ ผสม 20 กรัม
ตอน้ํา 20 ลิตร และเทอราคลอร ผสม 30
ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร ใชชุบทอนพันธุขิง ดวย
น้าํ ยาโรโซเล็กซกอ นปลูก และฉีดพนน้าํ ยา
เทอราคลอรจํานวน 2 ครั้ง หลังปลูก 45 และ 75 วัน และใชปูนโดโลไมท 300 กิโลกรัมตอไร โดยหวาน
ใหทวั่ แปลงแลวจึงไถกลบ ทิง้ ไวประมาณ 7 วันกอนปลูกขิง และใชปยุ หมัก 2 ตันตอไร โดยใสรองกนหลุม
กอนปลูกขิง จะชวยใหสามารถปลูกขิงซ้ําที่เดิมไดถึง 3 ปติดตอกัน และลดการแพรระบาดของโรคเหี่ยว
ลงครึ่งหนึ่ง
มยุรี ปละอุด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สพข.7

“ถัว่ มะแฮะ” พืชปุย สดในนาขาว
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเปนแหลง
ปลูกขาวเหนียวคุณภาพดี การเพิ่มความ
อุ ด มสมบู ร ณ ใ ห แ ก ดิ น เป น สิ่ ง จํ า เป น
เนือ่ งจากเกษตรกรปลูกขาวติดตอกันทุกป
เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินและลดตนทุน
คาปุย ศรัญณุพงศ แนะนําใหใชถั่วมะแฮะ
เปนปุยพืชสดในการปลูกขาวเหนียวพันธุ
กข. 6 โดยหวานถัว่ มะแฮะอัตรา 8 กิโลกรัม
ตอไร ในชวงปลายเดือน เมษายน เมื่อ
ถั่ ว มะแฮะมี อ ายุ ไ ด 75 วั น จึ ง ไถกลบ
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
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พืชตระกูลถัว่ แขงขันสูก บั วัชพืช

เกษตรกร มักเผาเศษพืชเพื่อกําจัด
วั ช พื ช ส ง ผลทํ า ให ดิ น แข็ ง และทํ า ลาย
สิง่ มีชวี ติ ในดิน นครแนะนําวา พืชตระกูลถัว่
ปลูกรวมกับขาวโพด โดยปลูกถั่วเหลื่อม
ขาวโพดประโยชนและกําไรทีเ่ กษตรกรไดรบั
คือ ปริมาณธาตุอาหารจากพืชตระกูลถั่ว
โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน และธาตุอาหาร
รอง การปลู ก ถั่ ว ระหว า งแถวข า วโพด
จะชวยลดจํานวนวัชพืช โดยถัว่ เจริญเติบโต
คลุมดินไดดกี วา เมือ่ ลดการใชสารเคมีกาํ จัด
วัชพืช และคาแรง เกษตรกรก็จะไดกาํ ไรมาก ขึน้ จากตนทุนทีล่ ดลง

ไถกลบตอซัง
: ทางเลือกการลดตนทุนปุย

นคร สืบแสน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สพข.7

เกษตรกร มักเผาเศษพืชเพื่อกําจัดวัชพ
พืชตระกูลถั่วปลูกร่วมกับข้าวโพด โดยปลูกถั่ว
ธาตุอาหารจากพืชตระกูลถั่ว โดยเฉพาะธาตุไ
จะช่วยลดจํานวนวัชพืช โดยถั่วเจริญเติบโตค
เกษตรกรก็จะได้กําไรมากขึ้นจากต้นทุนที่ลดลง

การไถกลบตอซัง จะชวยเพิ่มธาตุ
อาหารในดิ น ฟ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ
ของดิน เพิม่ ปริมาณจุลนิ ทรียใ นดิน และชวย
ใหการปลดปลอยธาตุอาหารในดินอยูใ นรูป
ทีพ่ ชื นําไปใชประโยชนไดมากขึน้ นอกจากนี้
ยังสามารถชวยเกษตรกรลดตนทุนไดดว ย
ในขณะที่ ก ารเผาตอซั ง จะมี ผ ลกระทบ
อย า งมากต อ การทํ า ลายโครงสร า งดิ น *
นคร สืบแสน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพ
ทํ า ลายจุ ลิ น ทรี ย แ ละสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ ป น
ประโยชน์ ใ นดิ น
ปริมาณธาตุอาหารพืชทีส่ าํ คัญ ทีไ่ ดจากการไถกลบตอซัง เปรียบเทียบในรูปของปุย เคมีและตนทุนราคา
พืชที่
ไถกลบ

ปริมาณ ไนโตรเจน
ตอซัง
N
(กก.ตอ (กก.ตอไร)
ไร)

ปุยยูเรีย
(46-0-0)
ปริมาณ
ธาตุปุย
(กก.)

มูลคา
(บาท)

ลดการไถพรวน ลดการสูญเสียหน้าดิน*

ปริมาณธาตุอาหาร
ฟอสฟอรัส
ปุยทริปเปล
P
ซุปเปอรฟอสเฟต
(กก.ตอไร)
(0-46-0)
ปริมาณ มูลคา
ธาตุปุย (บาท)
(กก.)

โพแทสเซียม
K
(กก.ตอไร)

ปุยโพแทสเซียม
คลอไรด
(0-0-60)
ปริมาณ มูลคา
ธาตุปุย (บาท)
(กก.)

ลด
ตนทุน
การ
ซื้อปุย
(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 นักวิชาการเกษตรปฏิบตั กิ าร สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นาน สรุปจาก ไถกลบตอซัง สรางดินยัง่ ยืน
ฟน สิง่ แวดลอม. ไมระบุปท พ
่ี มิ พ. สํานักเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน. กรมพัฒนาทีด่ นิ . กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
กรุงเทพฯ.

µÒÁÃÍÂ´Ô¹

สารสนเทศ
ขอมูลการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร
จังหวัด

พื้นที่ปลูกขาว**

พื้นที่
จังหวัด*
(ไร)

รอยละ

ไร

เชียงราย 7,236,000

พื้นที่ปลูกขาวโพด**

(ของจังหวัด)

พื้นที่ปลูกไมผล**

รอยละ

ไร

ไร

(ของจังหวัด)

รอยละ

(ของจังหวัด)

พื้นที่ปลูกยางพารา**
ไร

รอยละ

(ของจังหวัด)

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

ที่มา : * ขอมูลขอบเขตจากกรมการปกครอง ** สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2552
ขอมูลตัวเลขไดจากการคํานวณดวยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร *** สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร, 2554

ขอมูลพื้นที่เขตปาไม
เขตอนุรักษ
ปาสมบูรณ (ไร)

จังหวัด

ปาเสื่อมโทรม (ไร)

รอยละ

ไร

เขตปาสงวนแหงชาติ

ไร

(ของจังหวัด)

ปาสมบูรณ (ไร)

รอยละ

รอยละ

ไร

(ของจังหวัด)

ปาเสื่อมโทรม (ไร)

(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

ทีม่ า : การจําแนกพืน้ ทีค่ วามเหมาะสมของทีด่ นิ ในการฟน ฟูทรัพยากรปาไม
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชทด่ี นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2552

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 10 ป (ขอมูลป 2545 – 2554)
ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนเฉลี่ย (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.

ปริมาณ
นํ้าฝนทั้ง
ป (มม.)

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

จังหวัด

ทีม่ า : ศูนยอตุ นุ ยิ มวิทยาภาคเหนือ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา, 2555
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