ปลูก “ตนรวงผึง้ ”
พรรณไมประจําพระองค
รัชกาลที่ 10

หมอดิน
จดหมายขาว

“ตนรวงผึง้ ”

ฉบับที่ 2 ปงบประมาณ 2561
บก.บอกกลาว

สวัสดีคะ หมอดินอาสา นาน แพร พะเยา เชียงราย และ
ชาวพัฒนาที่ดิน พบกันอีกครั้งในชวงที่คนไทยทุกคนลุนขาวการ
ชวยเหลือนอง ๆ ทีมหมูปา ติดถํา้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย แสดงใหเห็นพลัง
สามัคคีของคนไทยและชาวตางชาติ เราชาวเกษตรกรตองกลับมา
สนใจการเพาะปลูกพืช กรมพัฒนาที่ดินยินดีใหบริการในเรื่องการ
ปรับปรุงบํารุงดิน การจัดการดินอยางไรใหพืชงอกงาม ใสปุยใหถูก
ชวงเวลาของการเพาะปลูก ตรงตามทีพ่ ชื ตองการ จะนําไปสูผ ลผลิต
ทีจ่ ะงอกงาม รายไดทเี่ พิม่ ขึน้ สําหรับจดหมายขาว ฉบับนี้ สพข. 7
ขอเชิญชวนการปลูกตน “รวงผึ้ง” พรรณไมประจําพระองค รัชกาล
ที่ 10 และสรุปสาระสําคัญในงานสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ ครบรอบ
55 ป นิทรรศการศาสตรพระราชา สูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
และงานวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) โปรดติดตามราย
ละเอียดกันในฉบับนี้นะคะ

สุนียรัตน โลหะโชติ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

บรรณาธิการ
นางสุนียรัตน โลหะโชติ

กองบรรณาธิการ
นางมัลลิกา แกวปยะทรัพย

ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
รักษาการผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ผูอํานวยการกลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นํ้าผึ้ง หรือ สายนํ้าผึ้ง คือชื่อพื้นเมืองของตนรวงผึ้ง

ไมหอมทีม่ ถี นิ่ กําเนิดในประเทศไทย พบมากในปาทางภาคเหนือ สูงจากระดับทะเล
ปานกลาง 1,000-1,100 เมตร เปนพันธุไมพวกเดียวกับปอกระเจาและตะขบฝรั่ง
ดอกรวงผึ้งจะเบงบานในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ผลิดอกไดนาน
7-10 วัน เมือ่ ดอกสีเหลืองบานพรอมกันทัง้ ตน จะดูงดงามอรามตา และสงกลิน่ หอม
ชื่นใจตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ตนรวงผึ้งยังมีความสําคัญ คือ เปนพรรณไมประจําพระองค
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องดวยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง
ซึ่งเปนสีประจําวันพระราชสมภพ และผลิดอกชวงวันพระราชสมภพพอดี เมือ่ พระ
องคเสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ตาง ๆ ก็จะทรงปลูกตนรวงผึ้ง
พระราชทานไวเพื่อเปนตัวแทนแหงพระองคทานและเพื่อเปนสิริมงคลแกราษฎร
ชื่อพื้นเมือง : ดอกนํ้าผึ้งและสายนํ้าผึ้ง (เหนือ) , นํ้าผึ้ง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร : Schoutenia glomerata King spp. peregrina Roekm.
ชื่อวงศ : Tiliaceae ชื่อสามัญ : Yellow star
ขนาด : สูงไมเกิน 10 เมตร
ฤดูที่ดอกบาน : กรกฎาคม - สิงหาคม
อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ลักษณะนิสัย : ขึ้นไดในดินทั่วไป
ความชื้น : ปานกลาง
แสง : แดดเต็มวัน
ขอดีของตนรวงผึ้ง :
- ออกดอกครั้งละมาก ๆ (เต็มตน) เมื่อดินแหงตามธรรมชาติ
- เปนพันธุไมหอมที่มีชวงการปลูกกวาง สามารถขึ้นไดดีทั้งที่
แหงแลงและที่คอนขางชื้น
- เปนพันธุไมที่ทนทานตอสภาพแวดลอม ไมตองการการดูแลมาก
ใบไมคอยรวง
- เปนพันธุไ มทมี่ รี ะบบรากดีมาก ไมมกี ารหักโคนของตนขนาดใหญ
ถึงแมวาจะเปนกิ่งที่ไดจากการตอน
ที่มาของขอมูล :
เว็บไซตอุทยานหลวงราชพฤกษ
URL : http://www.royalparkrajapruek.org/Knowledge/view/25

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เว็ปไซต : http://r07.ldd.go.th Facebook : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด

“วันดินโลก (World Soil Day)” คือ วันที่ 5 ธันวาคม เปนวันสําคัญ เนื่องจากวงการ

ปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกป ซึ่งตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนวันดินโลก เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพดานการอนุรักษ
และพัฒนาทรัพยากรดินขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9 การเกิดขึน้ ของ “วันดินโลก (World
Soil Day)” มีความเกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน Theme งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 Be the solution
to soil pollution. เนนเรื่องมลพิษทางดินซึ่งมีผลกระทบตอความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ
55 ป ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธานเปดงานวันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ
ครบรอบ 55 ป ภายใตหวั ขอ“55 ป นวัตกรรมพัฒนาทีด่ นิ
กาวไกลไทยยัง่ ยืน” มีการจัดแสดงผลงานในกรอบรูปแบบ
การจัดงาน “ ปูม - เปน - เปลี่ยน ” / “ อดีต - ปจจุบัน - อนาคต ”
ในสวนนิทรรศการที่นาสนใจเรื่อง “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน” สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 7 ไดนําทีมงาน จัดทําโมเดล โครงการจัดระบบอนุรักษดินและนํ้าตามศาสตรพระราชา
โคกหนองนา โมเดล ดําเนินการในพื้นที่บานนํ้าพัน หมู 9 ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน

ระบบอนุรักษดินและนํ้าที่ดี ตองเปนระบบ ที่มีการผสมผสานกันทั้งวิธีกลและวิธีพืช โดยขึ้น
อยูก บั สภาพพืน้ ที่ และความเหมาะสมของดิน สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือตองมีทงั้ ระบบปองกันควบคูไ ปกับ
ระบบการปรับปรุงบํารุงดิน คันดินชะลอความเร็วของนํ้า
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ตามศาสตรพระราชา โคกหนองนา โมเดลมีกิจกรรมดังนี้
คูรบั นํา้ ขอบเขา เพือ่ ลดความยาวของความลาดเทของพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามลาดชันสูงออกเปนชวงๆ สามารถ

เก็บกักนํา้ หรือระบายนํา้ ออกไปในทิศทางทีต่ อ งการ ทําใหนา้ํ ไหลบาแตละชวงมีนอ ย นอกจากนีย้ งั ใชเปนทางลําเลียงได

คันดินเบนนํ้า เพื่อเบนนํ้าสวนใหญออกจากพื้นที่ ไปยังรองนํ้าหรือทางนํ้าธรรมชาติ ซึ่งคันดินธรรมดา

ไมสามารถควบคุมได ชวยปองกันพื้นที่ตอนลางจากการไหลบาของนํ้าบอดักตะกอน

ปรับรูปแปลงนาแบบที่ 3 ขุดคูและยกระดับ

คันดินเพือ่ ปลูกพืช คันดินทีส่ รางขึน้ ใหระดับของคันดินอยูใ นระดับ
เดียวกัน โดยขุดดินขึ้นใหเปนคูนํ้าทั้งสองดานแลวนําดินนั้น
มาถมเปนคันดิน วัตถุประสงคเพือ่ เก็บกักนํา้ และระบายนํา้ ในพืน้ ที่
บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ ขนาดของรองปลูกไมผล
ผันแปรไปตามลักษณะดิน สามารถออกแบบตอเนือ่ งทําเปนแปลง
ใหญได
บอดักตะกอน เปนบอขนาดเล็กทีส่ รางขึน้ เพือ่ ดัก
ตะกอนที่ไหลมาตามทางระบายนํ้ากอนลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ

ฝายชะลอนํ้า สรางดวยเศษไม เศษพืช หิน ดิน

หรือคอนกรีต เพือ่ ชะลอความเร็วของนํา้ โดยสรางขวางเปนชวงๆ
ในรองนํา้ ทีม่ กี ารกัดเซาะ สรางขึน้ ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารชะลางพังทลาย
ของดินแบบรองลึก

จากศาสตรพระราชา สู โคก หนอง นา โมเดล
30 % สําหรับแหลงนํ้า โดยการขุดบอทําหนองและคลองไสไก
30 % สําหรับทํานา ปลูกขาว
30 % สําหรับทําโคกหรือปา ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
10 % สําหรับที่อยูอาศัย และเลี้ยงสัตว เชน ไก ปลา วัว และควาย เปนตน
วิธีการกักเก็บนํ้าไวในพื้นที่ มี 3 วิธี ดังนี้
1. เก็บนํ้าไวในหนอง : การขุดหนองจะตองขุดใหคดโคง และมีระดับตื้นลึกแตกตางกันไปในแตละจุด
กอนขุดตองมีการคํานวณ ปริมาตรนํ้าที่สามารถเก็บไดในหนองเพื่อใหพอใชงาน
2. เก็บนํ้าไวบนโคก : ทําไดโดยการปลูกปา และเก็บในระบบรากของตนไมที่ปลูกไว 5 ระดับ เพื่อสราง
ความหลากหลายของระบบราก เมื่อฝนตกลงมาระบบรากจะชวยอุมนํ้าไวในดิน
3. เก็บไวในนา : ยกคันนาใหสูงและกวาง สามารถเก็บนํ้าไวใชในชวงฝนทิ้งชวง และสามารถปลูกพืชผัก
ไวบนคันนาได

ตรวจวิเคราะหดินดวยตนเอง
(Do It Yourself)

การตรวจวิเคราะหดนิ ในปจจุบนั นอกจากจะสงตัวอยางดินไปยังหนวยงานทีต่ รวจวิเคราะหดนิ แลว เกษตรกร
หรือประชาชนทัว่ ไปก็ยงั สามารถตรวจวิเคราะหดนิ ดวยตนเองไดโดยไมเสียคาเสียใชจา ย โดยใชชดุ ตรวจสอบดิน
ภาคสนาม (LDD Test Kit) ซึง่ จะทําใหทราบผลวิเคราะหอยางรวดเร็ว ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ชัว่ โมง ผลวิเคราะห
ดินทีไ่ ดสามารถนําไปใชในการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปยุ ตามชนิดและปริมาณทีเ่ หมาะสม ไมใสปยุ มากเกิน
ความจําเปน และทันตอฤดูกาลเพาะปลูก จุดทีใ่ หบริการ คือ ศพก. (ศูนยการเรียนรูก ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร) ตั้งอยูทุกอําเภอ ๆ ละ 1 ศูนยทั่วทุกจังหวัด สําหรับการใสปุยกับพืชเชน ขาวมีความตองปุยที่
แตกตางกัน ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ : กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.7 เบอรโทร 054-771588
สพด.นาน 054-692065 สพด.แพร.054-597294 สพด.พะเยา 054-411091 สพด.เชียงราย 053-776577

รายการตรวจวิเคราะห
pH

N

P

ชุดตรวจสอบดินใชงานงาย
ใสปุยอัตราที่เหมาะสม
ไมเสียคาใชจาย

K

EC

ทราบผลวิเคราะหดินทันที
สะดวก ประหยัดเวลา

การใชปุยกับขาวตามคาวิเคราะหดิน
ปริมาณธาตุอาหาร

คําแนะนําการใชปุย

ตัวชี้วัด

ระดับ

อินทรียวัตถุ
(O.M.%)
คา N

ตํ่า

<1

18 กก.N/ไร

9 กก.N/ไร

ปานกลาง

1-2

12 กก.N/ไร

6 กก.N/ไร

สูง

>2

6 กก.N/ไร

3 กก.N/ไร

ตํ่า

<5

6 กก.P2O5/ไร

6 กก.P2O5/ไร

ปานกลาง

5-10

3 กก.P2O5/ไร

3 กก.P2O5/ไร

สูง

> 10

0 กก.P2O5/ไร

0 กก.P2O5/ไร

ตํ่า

< 60

6 กก.K2O/ไร

6 กก.K2O/ไร

ปานกลาง

60-80

3 กก.K2O/ไร

3 กก.K2O/ไร

สูง

> 80

0 กก.K2O/ไร

0 กก.K2O/ไร

ฟอสฟอรัส
(Pมก/กก.)
คา P
โพแทสเซียม
(Kมก/กก.)
คา K

คาวิเคราะห ขาวพันธุไ มไวแสง

ขาวพันธุไวแสง

อางอิงจาก : คูมือการใชแผนที่คําแนะนําการจัดการดินและปุยรายแปลง

เมื่อไดรับผลวิเคราะหดินแลว นํามาพิจรารณาการใสปุยสําหรับปลูกขาวพันธุไมไวแสง ดังนี้คะ
1 คา N ระดับ ตํา่ ตองใสปยุ N 18 กก.N/ไร ใชปยุ สูตร 46-0-0 จํานวน 34 กก. (กรณี แปลงทีไ่ มเผาฟางขาว และใชการไถกลบพืชปุย สด เชน
ปอเทือง ใหลด ปุย ไนโตรเจน (N) 2 กก. เทากับปุย 46-0-0 จํานวน 4 กก. ประหยัดปุย ชวยลดตนทุนไดนะคะ โดยจะใชปยุ เพียง 30 กก. )
2 คา P ระดับ ตํ่า ตองใสปุย P 6 กก.P/ไร ใชปุยสูตร 18-46-0 จํานวน 13 กก.
3 คา K ระดับ ปานกลาง ตองใสปุย K 3 กก.K/ไร ใชปุยสูตร 0-0-60 จํานวน 5 กก.

