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บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการที่ปรึกษา

        สวัสดีคะ ทานหมอดินอาสานาน แพร พะเยา เชียงราย และ
ชาวพัฒนาที่ดินพบกันอีกครั้งในชวงเดือนแหงความชุมฉํ่า สายฝน
มาไดถูกชวงเวลาของการเพาะปลูก แนะนําใหใสปุยใหถูกชวงเวลา  
ตรงตามทีพื่ชตองการ  จะนาํไปสูผลผลติทีจ่ะงอกงาม  นาํไปสูรายได
ที่เพิ่มขึ้น  สําหรับการคัดสรรสาระเนื้อหาฉบับนี้  บก.จะบอกกลาว
ถงึ การรวมกจิกรรม โครงการ“แปดลานเกากลาหญาแฝก นอมเกลา
ถวายพอแหงแผนดิน” ถวายเปนพระราชกุศล  แดพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และเพือ่เปนการถวายความอาลยั 
และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิได  และผลงานนัก
วิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ในงานประชุมวิชาการประจําป 2560  เชน 
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับจุลินทรีย ท่ีจะใชเปนปุยชีวภาพในนาขาว  
ผลงานวิจัยดีเดนจากการประชุมดินและปุยครั้งท่ี 5 การใชยิปซัม
ในการเปนวัสดุปรับปรุงดินเพื่อแกปญหาการขาดแคลนธาตุอาหาร

อง..โปรดติดตามรายละเอียดกันในฉบับนี้นะคะ

สุนียรัตน  โลหะโชติ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

 คณะรัฐมนตรีไดประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได
อนุมัติใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน รวมกันดําเนินงานโครงการ
โครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกตนไมใหแผนดิน เพื่อรําลึกในพระ
มหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
มหติลาธิเบศรรามาธบิดี จกักรนีฤบดนิทร สยามินทราธริาช บรมนาถบพิตร 
และสมเดจ็พระนางเจาสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 
 สพข. 7 จึงขอเชิญชวนทานหมอดินอาสา และชุมชน รวม
ดําเนินการปลูกตนไม เพื่อเปนการเสริมสรางความรัก ความสามัคคี 
และรวมกันกระทําความดีใหกับประเทศชาติ หากทานไดรวมทํา
กจิกรรมแลว สงรปูสวยๆ มาใหทางบก.ไดนะคะ จะไดสงตอ รวมกนั
เติมพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทยตอไปคะ

บก.บอกกล�าว

โครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกตนไมใหแผนดิน

หมอดินอาสา…
รูไวไมตกเทรน จา…
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บับที่ 2 ปงบประมาณ 2560
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 กรมพฒันาทีด่นิไดจดัทาํโครงการปลกูหญาเเฝก  “แปดลานเกากลาหญาแฝก นอมเกลาถวายพอแหงแผนดนิ” ถวาย
เปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เพ่ือเปนการถวายความอาลัย รําลึกใน
พระมหากรุณาธคุิณอยางหาทีส่ดุมไิด ทีท่รงเปนผูนาํการพฒันาและอนรุกัษทรพัยากรดนิอยางยัง่ยนื ตลอดจนเปนการสืบสาน
พระราชปณิธาน ในการอนุรักษดินและนํ้าใหมีความอุดมสมบูรณ และเทิดพระเกียรติวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ไดรับความรวมมือจากเกษตรกร หมอดินอาสานาน แพร 
พะเยา เชียงราย ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐ  รวมมือการปลูกหญาแฝก ในพื้นที่ดังนี้ 

โครงการแปดล�านเก�ากล�าหญ�าแฝก
น�อมเกล�าถวายพ�อแห�งแผ�นดิน

หนวยงาน สถานที่ดําเนินการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 โรงเรียนครอบครัว ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.นาน

สถานีพัฒนาที่ดินนาน โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า 

บ.เกี๋ยนใต  ม. 1 ต.นํ้าเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.นาน

สถานีพัฒนาที่ดินแพร หนองบัวลอย บ.ทาบัวลอย ม.4 หนองบัวลอย ต.แมยม อ.เมือง จ.แพร

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา บ.หนองหา ม.16 ต.รมเย็น อ.เชียงคํา จ.พะเยา

บ.หลาย ม.6 ต.เชียงมวน อ.เชียงมวน จ.พะเยา

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย อางเก็บนํ้ารองปลาขาว ต.หวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

อางเก็บนํ้าหวยปาเสา บ.ใหมพัฒนา ต.หนองปากอ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย



 กรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ป 2560 
วชิาการงานพฒันาทีด่นิขบัเคลือ่นคณุภาพชวีติเกษตรกรสูความยัง่ยนื  ใน
ระหวางวนัที ่21 – 22 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมสยามออเรียนทรัล จ.สงขลา  
มขีอมลูทีน่าสนใจเก่ียวกบั  ดานเทคโนโลยชีีวภาพ “อะโซสไปริลมั” เปน
แบคทเีรยี ทีไ่ดจากการคดัแยกเชือ้จลุทิรยีในรากขาว เปนนวัตกรรมคนพบ  
จลุนิทรยีทีม่ปีระสทิธภิาพในการตรงึไนโตรเจน  ผลติฮอรโมนพืช และสาร
ไซเดอโรฟอร สงเสรมิการเจรญิเตบิโตของขาว การใสเชือ้ “อะโซสไปริลมั” 
ชวยในการเจริญเติบโตของขาว ไมแตกตางจากการใชปุยไนโตรเจน  ซึ่ง
งานวจัิยน้ีไดรบัรางวลัชนะเลศิภาคบรรยาย   โดยนางสาวพนดิา  ปรเีปรม
โมทย และคณะวิจัย  จากกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน  
นักวิจัยกรมพัฒนาที่ดินจะไดนําผลดังกลาวไปตอยอดงานเพ่ือนํามาผลิต
สารเรง พด. นํามาแจกจายใหแกเกษตรกรนําไปใชตอไป

ทบทวนกนันดิ “ ปุยชวีภาพ (biofertilizer) คอื ปุยที่ไดจากการนําจุลินทรียที่มีชีวิตที่สามารถสรางธาตุอาหาร  หรือ
ชวยใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืช มาใชในการปรับปรุงดินทางชีวภาพ  ทางกายภาพ และชีวเคมี  และใหหมายความ
รวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย  ตัวอยางของปุยชีวภาพ  เชน  ปุยชีวภาพไมโคไรซาของกรมวิชาการเกษตร  
 ในปจจุบันกรมพัฒนาที่ดิน ไดเผยแพรปุยชีวภาพดานธาตุอาหารพืช และแจกจายใหเกษตรกรดังนี้
 1.จุลินทรียซูปเปอร พด. 9 เพิ่มความเปนประโยชนของฟอสฟอรัสในดินกรด
 2.จุลินทรียสําหรับปรับปรุงบํารุงดิน พด.11 เปนผลิตภัณฑจุลินทรียตรึงไนโตรเจนจากอากาศ เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพ
แกพืชบํารุงดิน  โดยใชคลุกเมล็ดพืชบํารุงดินกอนปลูก เชน ใชคลุกเมล็ดปอเทืองกอนปลูก
 3.ปุยชีวภาพ  พด.12 เพิ่มธาตุอาหาร และฮอรโมนพืช  ปุยชีวภาพ พด.12 เปนกลุมจุลินทรียที่สามารถสรางธาตุ
อาหารหรือชวยใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน และสรางฮอรโมนสงเสริมการเจริญ
เติบโตของพืช ประกอบดวยจุลินทรีย 4 ชนิด สําหรับวิธีการนําไปใช  นั้น ตองมีปุยหมักปุยหมัก 300 กิโลกรัม : รําละเอียด 
3 กิโลกรัม : ปุยชีวภาพ พด. 12 จํานวน 1 ซอง จะได  ปุยหมักไวในที่รม เปนระยะเวลา    4 วัน แลวจึงนําไปใชทันที  หาก
เกษตรกรสนใจติดตอขอรับนําไปใชไดนะคะ 
 ฝากขอคิดจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. อํานาจ สุวรรณฤทธิ์  ขาราชการบํานาญและผูทรงคุณวุฒิพิเศษ  คณะ
เกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดกลาวถึง “แนวทางผาทางตันปุยชีวภาพ”  นกัวิชาการทราบกนัมาราวครึง่ศตวรรษแลววา 
ปุยชีวภาพมีศักยภาพสูงและสวนใหญมีตนทุนการใชตํ่า  แตทําไมเกษตรกร ไมนําไปใชในการผลิตพืชกันกวางขวางเทาที่ควร  
ปจจัยของการใชปุ ยชีวภาพใหไดผลดี ดินตองมีสิ่งแวดลอมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและกิจกรรมของจุลินทรีย
ในปุยชีวภาพ  ดงันัน้ จงึไมควรเผาเศษพชืจะมผีลตอ  จลิุนทรยีในดิน นะคะ

วชิาก
ารงานพฒันาทีด่นิ

    ข
บัเคลื่อ

นคณุภาพชวีิตเกษตรกรสู�ความยัง่ยนื
น



งานประชุมว�ชาการดนิและปุ�ยแห�งชาติ ครั้งที่ 5 

 มสีาระดดี ีเดนเดน ในวงการ ดนิและปุย บก.จะไดนาํมาเลาสูกนัฟง …..วาดวยเรือ่ง “ยปิซมั”: รางวลันําเสนอผลงานดเีดน 

ภาคบรรยายสาขาเคมดีนิ และความอุดมสมบูรณของดนิและธาตอุาหารพชื  นาํเสนอโดยนายปฏภิาณ สุทธกิลบุตุร และคณะ

จากสาขาปฐพศีาสตร คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแมโจ  จ.เชียงใหม 50290 ไดรบัรางวลัการนาํเสนอภาคบรรยาย)

 แคลเซยีม(Ca) เปนสวนประกอบของผนงัเซลล ชวยในการ แบงเซลล สรางเชือ่ม ผนงัเซลลใหติดกนั ชวยเคลือ่น ยาย

โปรตีน การทํางานของเอนไซมหลาย ชนิดที่เกี่ยวของกับการสรางผลและเมล็ด ชวยลดความเปนพิษของทองแดง 

 สังเกต : อาการขาดธาตุแคลเซียม ใบออนบิดเบี้ยว เหี่ยวยน ขอบใบมวนและขาดเปนริ้วๆ มีจุดสีนํ้าตาลตามขอบ

ใบ ยอดออนแหงตาย ตายอดไมเจริญเติบโตอาจพบจุดสีดําที่เสนใบ ผลแตก คุณภาพไมดีและรากสั้น 

 ความเปนพิษของธาตุแคลเซียม การมีธาตุแคลเซียมในดินมากจนเปนพิษ  จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีดินเปนดินดางปาน

กลางถึงเปนดางจัดหรือใชวัสดุปูนปรับปรุงดินมากเกินไป  ทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหารพืช โดยไปลดความเปน

ประโยชนของธาตุฟอสฟอรัส อาจทําใหพืชแสดงอาการขาดธาตุฟอสฟอรัสได 

 ดังนัน้ การตรวจวเิคราะหดนิ  มคีวามสําคญั  รูขอมลูธาตุอาหารในดนิ  รูความตองการธาตอุาหารพชื

 FGD ยปิซมั (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) เปนผลพลอยได

ของโรงไฟฟาแมเมาะ มี แคลเซียม (Ca) และ ซัลเฟอร(S) อยูประมาณ 23 และ 

18 % และมีราคาเพียงตันละ 20 บาท จึงเหมาะที่จะใชเปนวัสดุปรับปรุงดิน

เพื่อแกปญหาการขาดแคลนธาตุอาหารอง  พบวา โดยใส FGD ยิปซัม (Fuel 

Gas Desulfurization Gypsum)  อัตรา 0.5 และ 1.0 ตัน/ไร ในดินรวนทราย 

และ 1.0 และ 2.0 ตัน/ไร ในดินรวนเหนียวเพียงครั้งเดียว กอนปลูกออยในป

แรก แลวตดิตามการเติบโตและผลผลติตอเนือ่ง 3 ป ระหวาง พ.ศ. 2556 -2558  

พบวา การใสโดโลไมทและการใสยิปซัมผสมโดไมททําให pH เพิ่มขึ้นในทุกชั้น

ความลึก การใสยิปซัมทั้งแบบเดี่ยวและใสผสมทําให Ca และ S เพิ่มขึ้น โดย

เฉพาะการใสอัตราสูงทําใหเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนทุกชั้นความลึก ยิปซัม  มีผล

ทําใหดนิมีคณุภาพดขีึน้และพชืทดลอง 3 ชนดิ ขาวโพด ออย และถัว่ลิสง เติบโต

ไดดีทนแลงเพิ่มขึ้น

เกร็ดความรู�เรื่อง ธาตุอาหารรอง แคลเซียม(Ca)

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย�ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร� แจ�งวัฒนะ กทม. 
ระหว�างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 


