
 

 

 

 

 สวัสดีค่ะ พ่ีน้องหมอดินอาสา  ย่างเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่เป็นเดือนที่ 2  หลังจากเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวโพด    
กันแล้ว ส าหรับหมอดินอาสาและเกษตรกรท่ีเข้าร่วม โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,250 ลบ.ม.      
(บ่อจิ๋ว)  หลังจากเกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการพิจารณาให้ด าเนินการขุดสระ สถานี
พัฒนาท่ีดิน หมอดินอาสาและเจ้าของสระ  ต้องเตรียมการ ดังนี้ 
 

1. เจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกษตรกรและพื้นท่ีขุดสระ เพื่อท าแผนการขุดสระ 

2. ช่างควบคุมงานของสถานีพัฒนาท่ีดิน และผู้รับจ้าง ซักซ้อมความเข้าใจข้อตกลงสัญญา รูปแบบการขุด 
การจ่ายเงินสมทบ และการประสานกับเกษตรกรเจ้าของสระ 

3. การจ่ายเงินสมทบ 2,500 บาท ให้เจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน นัดหมายเกษตรกรเจ้าของสระ เพื่อ
จ่ายเงิน โดยออกใบเสร็จรับเงินให้เกษตรกร และน าส่งเงินฝาก ธกส. โดยเจ้าหน้าท่ีการเงินของสถานีพัฒนาท่ีดิน  
ท าหน้าท่ีตรวจสอบกับ ธกส.  

4. สถานีพัฒนาท่ีดิน ท าบันทึกมอบหมายให้หมอดินอาสา เป็นผู้ช่วยช่างควบคุมงาน โดยมีค่าตอบแทนตาม
ข้อตกลง และช่างควบคุมงานต้องสรุปความก้าวหน้าให้ ผอ. สพด. ทราบทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามงานและแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 

5. เมื่อผู้รับจ้างขุดสระเสร็จ ก่อนย้ายเครื่องจักร ต้องแจ้งช่างควบคุมงานและเจ้าของสระทราบ เพื่อตรวจ
ความถูกต้องและเรียบร้อย  

6. ช่างควบคุมงาน รวบรวมเอกสารการขุด เอกสารการรับรองของเจ้าของสระ ภาพถ่ายสระน้ าและเจ้าของ
สระ  ส่งให้สถานีพัฒนาท่ีดิน เพื่อประกอบการส่งงานของผู้รับจ้าง  

7. คณะกรรมการตรวจรับงานตามแบบ ในเวลาก าหนด 

8. เจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน ร่วมกับหมอดินอาสา เกษตรกร ท าแผนการใช้น้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปลูกพืช  การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันรักษาสระ และประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์
จากสระน้ า  เช่น  การเลี้ยงสัตว์  การเลี้ยงปลา การปลูกพืชท่ีราคาสูง 

 

เรื่องท่ีจะขอให้หมอดินช่วยประชาสัมพันธ์และรณรงค์ คือ การไถกลบตอซังข้าวหรือพืชไร่ที่มีอยู่ในไร่นา 
เพ่ือลดการเผา  

 

ข้อดีของการไถกลบตอซังข้าวหรือเศษพืช คือ เป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่าย และมีค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนเฉลี่ย 99:1 มีปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเฉลี่ย 0.51 
0.14 และ .55 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณธาตุอาหารรองของพืชได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ เฉลี่ย 0.47 
0.25 และ 0.17 เปอร์เซ็นต์ 

 

จดหมายข่าวหมอดิน 

เอกสารประชาสัมพันธ์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ฉบับเดือน  พฤศจิกายน 2557                                    Website : http://r07.ldd.go.th/ 



 

 
 
  
ในเขตพื้นท่ีชลประทานซึ่งสามารถปลูกข้าวได้ต่อเนื่อง 2-3 ครั้งต่อปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าว  ใหท้ าการไถกลบ

ตอซังและฟางข้าวแล้วปล่อยน้ าเข้านา โดยให้ระดับน้ าพอท่วม เศษพืช จากนั้นใชน้้ าหมัก พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ 
เจือจางกับน้ า 100 ลิตร คิดเป็นอัตราส่วน 1 : 20 ราดลงในแปลงนา เพื่อช่วยให้ตอซังข้าวย่อยสลายได้ง่าย หมักไว้
ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วจึงท าเทือกเพ่ือเตรียมเพาะปลูกข้าวครั้งใหม่ต่อไป หรือสามารถปลูกพืชไร่เศรษฐกิจชนิดอื่น
หลังข้าวได้ เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด ข้างฟ่าง ฯลฯ 

พื้นท่ีเขตเกษตรน้ าฝน ในกรณีท่ีเกษตรกรมีการปลูกข้าวเป็นพืชหลักเพียงอย่างเดียวตลอดฤดูเพาะปลูกโดย
อาศัยน้ าฝน หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวให้ท้ิงฟางข้าวและตอซังไว้ในพื้นท่ีของเกษตรกร เพื่อเป็นการคลุมผิวหน้าดิน 
จากนั้นเมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม ให้ท าการเตรียมดินพร้อมกับการไถ
กลบตอซังและฟางข้าว แล้วปฏิบัติเช่นเดียวกับในเขตชลประทาน โดยท าการปล่อยน้ าเข้านา  ใส่น้ าหมักชีวภาพ หมัก
ท้ิงไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อให้ตอซังข้าวเกิดการย่อยสลาย แล้วจึงท าเทือกเตรียมแปลงพร้อมท่ีจะปลูกข้าวต่อไป 

 
 

การเผาตอซังข้าว เพื่อ สะดวกในการเตรียมดิน หรือเพื่อต้องการก าจัดวัชพืช /แมลงศัตรูพืช จะมีผลกระทบ
ร้ายแรงต่อดินอย่างไร ?  

1. ท าให้โครงสร้างของดิน เสีย อนุภาคดินจับตัวกันแน่นและแข็ง ท าให้รากพืชแคระแกร็น ไม่สมบูรณ์และ
อ่อนแอ ความสามารถในการหาอาหารลดลง รวมท้ังเชื้อโรคพืชสามารถเข้าท าลายได้ง่าย 

2. ท าให้ สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน โดยอินทรียวัตถุ ในดินเมื่อถูกเผาจะกลายเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูญเสียไปในบรรยากาศ ส่วนธาตุอาหารจะแปรสภาพอยู่ในรูปท่ีสูญเสียไปจากดินได้ง่าย 

3. จุลินทรีย์และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน ถูกท าลาย ท าให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินลดลง เช่น 
กิจกรรมของจุลินทรีย์ท่ีเปลี่ยนจากก๊าซไนโตรเจนให้เป็นธาตุไนโตรเจนในดิน  การแปรสภาพจากอนินทรีย์ฟอสฟอรัส
ให้อยู่ในรูปของฟอสเฟตที่ละลายน้ าได้  นอกจากนีต้ัวอ่อนของแมลงศัตรูพืช เช่น ตัวห้ าตัวเบียน ท่ีอาศัยอยู่ในดินหรือ
ตอซังพืชรวมท้ังจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชถูกเผาท าลายไป ซึ่งหากระบบนิเวศน์ของดินไม่สมดุลจะท าให้การแพร่ระบาด
ของโรคเกิดได้ง่ายขึ้น 

4. ท าให้น้ าในดิน สูญเสียไป การเผาตอซังพืชท าให้ผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส น้ าในดินจะ
ระเหยสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ท าให้ความชื้นของดินลดลง 
         ท้ายน้ี บก .ขอฝากหมอดินอาสาเป็นสื่อกลางในการประสานงาน และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ในพื้นท่ี 
ทราบถึงการบริการต่างๆ รวมถึงกิจกรรมงานตามปฏิทินงานพัฒนาท่ีดิน  เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยตรง   
  
 

ที่อยู่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 
95 ม. 11 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน  
จ.น่าน  55000   
E-mail :R07_1@ldd.go.th  หรือ
R07_2@ldd.go.th 
 
 

บ.ก. เจี๊ยบ  081 - 952 8987 

วิธีการไถกลบตอซังข้าว 
 

ผลเสียจากการเผาตอซัง 
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