


สวัสดี ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ในช่วงต้นเดือนเมษายนท่ีผ่านมาเช่ือว่าหลายท่านยังคงมีคําถามในใจ 
กับสภาวะอากาศท่ีเย็นลงอย่างปัจจุบันทันด่วนเสมือนอยู่ในช่วงฤดูหนาว  นี่คือผลของภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง 
หรือ climate change อันเกิดจากอุณหภูมิภายในขั้วโลกท้ังสอง เกิดอาการหนาวน้อยลงในบางจุด  
และบางจุดเกิดจากไออุ่นนอกพื้นท่ีเบียดรุกเข้าสู่แดนขั้วโลก ส่งผลให้น้ําแข็งขั้วโลกละลาย ทําให้กระแสลม 
ท่ีเคยพัดวนทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วเฉล่ียปกติ 10 กม./ชม. มานับล้านปีเกิดสะดุด เพิ่มเป็น 50 กม./ชม. 
ซึ่งท้ังหมดท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Polar Vortex แม้จะเป็นระยะเวลาส้ันๆ แต่ก็ช้ีให้เรา
ตระหนักว่า โลกใบนี้เล็กกว่าท่ีเราเคยรู้จักจริงๆ ก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติกับ สถานการณ์ 
โรคระบาด และสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงเพราะอย่างไรเสียชีวิตก็ยังคงต้องดําเนินต่อไป นะครับ  

ในวารสารข่าวฉบับท่ี 99 นี้คณะจัดทําก็ยังคงเสาะแสวงหาเรื่องราวท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อมานําเสนอ
ให้กับท่านผู้อ่าน ในฉบับนี้มาเริ่มกันด้วยคอลัมน์บทความฉบับนี้ ได้นําเสนอเรื่องราวของไผ่ซางหม่น 
พืชมหัศจรรย์ของสวนไผ่คุณน้อย ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ต่อด้วยคอมลัมน์วิชาการ เรื่องผลของการเพิ่มอัตราปุ๋ย
ไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวนาเปียกสลับแห้ง คอลัมน์ในวงงานเรื่อง New step to water 
management ก้าวใหม่สู่การบริหารจัดการน้ํา presented by สบอ. ท่ีถูดจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 7-9 เมษายน 
ท่ีผ่านมา 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวท่ีน่าสนใจในคอลัมน์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุมชนต้นแบบวิสาหกิจ ชุมชนชีววิถี…  
“เควอซิติน” วิตามินซี และ ซิงค์ เสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัส และในถาม-ตอบ เราจะพาท่านไปหาคําตอบว่า 
ปุ๋ยคลอไรด์กับปุ๋ยซัลเฟต มันต่างกันอย่างไรครับ  

ทางกองบรรณาธิการขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขกับการอ่าน และขอฝากติดตามเรื่องราวดีๆ ใน
วารสารข่าวเกษตรชลประทานในฉบับต่อๆ ไปด้วยนะครับ 
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2 ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้้าชลประทาน 



ไผํซางหมํน (ไผํราชินี) ช่ือวิทยาศาสตร์: Dendrocalamus 
sericeus  ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและยังเป็นพืชท่ีมีซิ ลิก้า 
(Si) สูง ซึ่งเป็นสารสําคัญท่ีช่วยให้ต้นพืชแข็งแรง นอกจากนั้นเมื่อนําต้นไผ่
มาบดเป็นผงยังสามารถมาทําเป็นท้ังขนม และเป็นอาหารเสริมให้สัตว์ได้
อีกด้วย และใบสามารถนํามาทําชาใบไผ่ ท่ีช่วยให้เล็บและผมแข็งแรง 
นอกจากนี้ ในผงไผ่หมักยังมีจุลินทรีย์ชนิดดี เช่น กลุ่ม Bacillus ท่ีจะช่วย
ย่อยสลายเซลลูโลสในเศษพืช กลุ่ม Lactobacillus ช่วยผลิตกรดแลคติก 
  

3 ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้้าชลประทาน 

ไผ่จัดเป็นพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งท่ีเจริญเติบโตรวดเร็ว มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง  
มีหลากหลายสายพันธุ์  และเป็นพืชท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
ไผ่มีความสําคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในทางด้านระบบนิเวศ ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านวัฒนธรรม 
พื้นท่ีปลูกไผ่ในประเทศไทย พบมากท่ีจังหวัดปราจีนบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี พิษณุโลก สระแก้ว สุพรรณบุรี 
และเชียงใหม่ ท้ังนี้ ดิฉันและคณะได้มีโอกาสเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน เพื่อขอรับความรู้เรื่องไผ่ ณ สวนไผ่
คุณน้อย ตําบลเขาน้อย อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยทางสวนจะปลูกไผ่ซางหม่นเป็นหลัก และมี
การแปรรูปไผ่ซางหม่น เพื่อนํามาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับสภาพดิน เพื่อจําหน่ายและใช้เอง โดยยึดหลัก
เกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี 

ไผ่ซางหม่น 

ช่วยผลิตกรดแลคติก ซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทานโรคให้แก่พืช และกลุ่ม Saccharomyces ช่วยผลิตฮอร์โมน
พืชและวิตามิน จุลินทรียฺ์ท้ัง 3 กลุ่มนี้เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมาก และหากนําน้ําหมัก
ผงไผ่มาผสมกับอาหารหรือน้ําเล้ียงสัตว์ จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดี และกําจัดกล่ินเหม็นได้ 

ประโยชน์ของไผํซางหมํน 

 มีรสชาติหวาน 
เน้ือกรอบอร่อย 

หนํอ 

 เพ่ือนําไปผลิตใบชา 
และอินทรียวัตถุ 

ใบ ลําต๎น 

ลําต้นตรง เน้ือแน่น เน้ือไม้แข็งแรงใช้เป็นไม้ค้ํายัน/ 
ทําเฟอร์นิเจอร์/ แปรรูปเป็นสารปรับปรุงดิน 



4 ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้้าชลประทาน 

การปลูกไผํซางหมํน 
1. การวางแปลง : การปลูกไผ่เพื่อการตัดลําและเก็บหน่อไม้แบบเดิมจะวางแปลงท่ีมีระยะห่าง 4 x 4 เมตร 

ซึ่งเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียว และมีความลําบากในการเก็บเกี่ยว เพราะไม่มีท่ีกองเศษกิ่งไม้  การวางแปลง
สําหรับปลูกพืชเชิงผสมผสานเพื่อให้การจัดการแปลงดีขึ้นและสามารถปลูกพืชอื่นร่วมด้วยได้   โดยทางสวน
แนะนําให้ปลูกแบบ 4 x 2 x 6 เมตร โดยระยะห่างระหว่างแปลง 6 เมตร สามารถปลูกพืชอื่นๆ ร่วมด้วยได้ 
เช่น กล้วย ดาวเรือง ตะไคร้ เป็นต้น  

 กรณีการปลูกไผ่เพื่อเป็นรั้ว: ระยะห่างท่ีแนะนําในการปลูกระหว่างหลุมประมาณ 2 เมตร 
2. ขนาดหลุมปลูก: กว้าง x ยาว x ลึก: 40 x 40 x 30 เซนติเมตร ในการปลูกควรรองก้นหลุม 

ด้วยขี้วัวแห้ง 
3. ฤดูท่ีเหมาะสมในการปลูกไผ่ : ฤดูฝน เพราะมีความชุ่มช่ืน โอกาสกิ่งพันธุ์จะไม่ตายมีสูงกว่าฤดูอื่น 

กรณีพื้นท่ีมีระบบน้ําท่ีดีสามารถปลูกได้ทุกฤดู 
4. การเลือกกิ่งพันธุ์ที่จะนํามาปลูก แนะนําให้พิจารณาท่ีรากเป็นสําคัญ คือมีรากเดินเต็มถุงจะแตกหน่อ

ได้ดีและไวกว่า 
5. จํานวนกิ่งพันธุ์ต่อพื้นท่ี 1 ไร่ : 100 ต้น 



5 ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้้าชลประทาน 

ไผํสับหมัก (Bamboo Chipper) เป็นสารปรับปรุงดิน ช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุย 
เพิ่ม Organic Matter และจุลินทรีย์ชนิดดีให้กับดิน ช่วยให้รากพืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆ ได้ดี 
และช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงลดปัญหาโรคพืช นอกจากนี้ยังสามารถนํามารองเล้าไก่หรือคอกหมู 
ช่วยกําจัดกล่ินเหม็นได้ 

ผงไผํหมัก (Bamboo Powder)  เป็นการนําลําไผ่สด
มาบดเป็นผงแป้งละเอียด ผงไผ่ท่ีได้รับการหมักและเกิดจุลินทรีย์
ชนิดดีแล้ว สามารถนํามาให้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น  
เป็นหัวเช้ือในการทําน้ําหมัก / ใช้ผงคลุกกับเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก 
เพื่อกําจัดโรคพืชท่ีติดมากับเมล็ด และเพิ่มอัตราการงอก / 
เป็นสารดูดกล่ิน  

น้ําหมักจุลินทรีย์ผงไผํ (Bamboo Microorganism) 
ใช้ปรับปรุงดินมีคุณสมบัติช่วยในการปรับปรุง ดิน โดยมีจุลินทรีย์ 
ในกลุ่มบาซิลลัส (Bacillus) ท่ีจะช่วยย่อยสลายเซลลูโลสในเศษพืช 
กลุ่มแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) ช่วยผลิตกรดแลคติก ช่วยเพิ่ม
ความต้านทานโรคให้แก่พืช และกลุ่มแซคคาโรมายซิส (Saccharomyces) 
ช่วยผลิตฮอร์โมนพืชและวิตามิน 

การแปรรูปลําไผํในสํวนไผํคุณน๎อย 



ประโยชน์ของการใช๎ใบไผํเป็นวัสดุคลุมดิน 

6 ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้้าชลประทาน 

ใบไผํอุดมไปด๎วยสารประกอบตํางๆ               ท่ีชํวยบํารุงดิน การใช้ใบไผ่และลําไผ่ 
ท่ีสับมาเป็นวัสดุคลุมดินเป็นวิธีเพิ่มอินทรียวัตถุ                     ให้กับดินและเพิ่มคุณภาพของดิน 
     ในสวนได้อย่างดีเย่ียมนอกจากนี้ใบไผ่                       ยังทําหน๎าที่เป็นเกราะป้องกันวัชพืช 
                                                                        และชํวยให๎ ดินมีความชื้นและ 
                                                             สารอาหาร ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญในช่วงฤดูแล้ง 
                                 ในสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นช้ันของวัสดุคลุมดินช่วยปกป้องดินและราก 
             ของพืช เมื่อวัสดุคลุมดินย่อยสลายมันก็จะทําให้ดินอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน  

- ปลอดสารเคมี แทนท่ีจะฉีดพ่นปุ๋ยเคมีและสารพิษอื่น ๆ ลงในดิน สามารถใช้ใบไผ่แทนได้  
โดยต้องหั่นใบก่อนผสมลงในดิน นอกจากใบไผ่แล้วยังสามารถใช้ลําต้นและหน่อหั่นให้เป็นฝอย  
ซึ่งเกือบทุกส่วนของไม้ไผ่นั้น สามารถใช้ในการทําปุ๋ยหมักหรือคลุมดิน แต่สําหรับลําไผ่และหน่อสับ
ควรหมักท้ิงไว้ 30 วันก่อนนําไปใส่ในดิน 

- แหลํงปุ๋ยที่ยั่งยืน สามารถใช้ใบไผ่แทนได้ ตราบใดท่ีต้นไผ่ยังมีการผลัดใบ เป็นทางเลือกท่ี
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

- ซิลิก๎าชํวยบํารุงดิน ใบไผ่มีสารซิลิก้าอยู่ในระดับสูงซึ่งสูงท่ีสุดท่ีสามารถพบได้ในแหล่งพืช
ส่วนใหญ่ การศึกษาพบว่าปริมาณซิลิก้าท่ีเพิ่มข้ึนบนดินทําให้เกิดผลเป็นด่าง นั่นหมายความว่าซิลิก้า
สามารถลดความเข้มข้นของโลหะหนักบนดินได้ นี่จึงเป็นส่ิงท่ีดีเนื่องจากช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหาร
ได้ดีขึ้น 

ส่วนท่ีดีท่ีสุดคือวัสดุคลุมดินด้วยไม้ไผ่จะไม่ลอยไปในช่วงฤดูฝน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นทางเลือกท่ีดี
สําหรับสวนท่ีมีพื้นท่ีลาดเอียง เนื่องจากวัสดุคลุมดินนี้จะมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยท่ีไม่จําเป็น 
ต้องเพิ่มจํานวนไม้ไผ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และใบไผ่จะย่อยสลายต่อไปดังนั้นจึงทําให้พืชได้รับ
สารอาหารและซิลิก้าอย่างต่อเนื่อง 
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การแปรรูปไผํของสวนไผํคุณน๎อย 



ที่มา:  
สวนไผ่คุณน้อย จาก https://www.khunnoibamboo.com/ 
ธัญพิสิษฐ์ พวกจิก. (2556). ไผ่พืชมหัศจรรย์จริงหรือ?. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน 

– มิถุนายน 2556. น.179-185 สืบค้นจาก https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/12730/11436 
ประโยชน์ของการใช้ใบไผ่เป็นวัสดุคลุมดิน จาก https://www.topbambooproducts.com/ 

เรียบเรียงโดย       ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ําชลประทาน 
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน 
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นางสาวภาวิณี แม้นทิม 
ผู้จัดการสวนไผ่คุณน้อย 

นายประสพสิน แม้นทิม 
เจ้าของสวนไผ่คุณน้อย 

ทางวารสารข่าวเกษตรชลประทานขอขอบคุณคุณภาวิณี แม้นทิม และคุณประสพสิน แม้นทิม 
เจ้าของสวนไผ่คุณน้อยท่ีให้ความอนุเคราะห์บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของไผ่ซางหม่น 
ใครจะคิดละคะว่า “ไผ่” จะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ และหากท่านผู้อ่านสนใจท่ีจะเริ่มปลูกไผ่นั้น ผู้เขียน
หวังว่าข้อมูลจากบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยค่ะ 



ผลของการเพิ่มอัตราปุ๋ยไนโตรเจนตํอการเจริญเตบิโตและผลผลิตข๎าวนาเปียกสลับแห๎ง 

กัณฑสิณี แจ้งปุย1  ผัน ศรีมา1  นางสาววราลักษณ์ งามสมจิตร2  นายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์2 

Kantasinee Chaengpui1  Phun Srima1  Waraluk Ngamsomchit2  Natthapat Wongsupaluk2 

บทคัดยํอ 

 การทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวนาปรังท่ีมีการเพิ่ม
อัตราปุ๋ยไนโตรเจนจากคําแนะนําปุ๋ยส่ังตัดร่วมกับการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้ง ทําการทดลองโดยใช้ข้าว 
พันธุ์พิษณุโลก 2 ปลูกในฤดูนาปรัง เพาะกล้าต้ังแต่วันท่ี 5 ธันวาคม 2560 ปักดําวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 
และเก็บเกี่ยววันท่ี 3 เมษายน 2561 ทําการทดลอง ณ แปลงเกษตรกร (บ้านทุ่งสาน) ตําบลพรหมพิราม 
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในดินชุดพิมาย มีการวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD) ประกอบด้วยวิธีการให้ปุ๋ย 6 วิธีการ วิธีการละ 3 ซ้ํา เปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยเคมี 
ตามคําแนะนําปุ๋ยส่ังตัด (control) กับการใส่ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนําปุ๋ยส่ังตัดท่ีมีการเพิ่มปริมาณ N จากคําแนะนํา 
อีก 5 ระดับ ได้แก่ 1 เท่า, 2 เท่า, 3 เท่า, 4 เท่า และ 5 เท่า ผลการทดลองพบว่า การเพิ่มปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน
ร่วมกับการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งในทุกวิธีการ ไม่มีผลทําให้ความสูงต้นในระยะต้ังตัวและระยะแตกกอ 
จํานวนต้นต่อกอ จํานวนรวงต่อกอ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดต่อรวง จํานวนเมล็ดดีต่อรวง จํานวนเมล็ดลีบ
ต่อรวง และน้ําหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด รวมถึงปริมาณผลผลิตไม่แตกต่างกันในทุกวิธีการอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมีเท่ากับคําแนะนําปุ๋ยส่ังตัด (control)  

คําสําคัญ: การให้น้ําแบบเปียกสลับแห้ง, ปุ๋ยไนโตรเจน, ข้าว, ผลผลิต, การเจริญเติบโต 
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Effect of Increasing Nitrogen Fertilizer Rates on Growth and Yield of Alternate Wetting  
and Drying Paddy Field 

 
 

1 สถานีทดลองการใช้นํ้าชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 
Irrigation Water Management Experiment Station 2 (Phitsanulok), Phompiram District, Phitsanulok 65150 
2 ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 
Irrigation Water Management Division, 811 Samsen Road, Thanonnakhonchaisi, Dusit, Bangkok 10300 



คํานํา (Introduction) 

          ปัจจุบันปัญหาขาดแคลนน้ําในการทํานาในฤดูแล้งเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี การให้น้ําแบบ “เปียกสลับแห้ง” 
(Alternate Wetting and Drying Irrigation: AWD) เป็นวิธีการท่ีกรมชลประทานมีนโยบายนํามาส่งเสริม 
ให้เกษตรกรนําไปใช้ในการให้น้ําแก่ข้าวเป็นระบบการจัดการน้ําในแปลงนาแบบไม่ให้มีน้ําแช่ขังในแปลง  
อย่างต่อเนื่อง แต่ปล่อยให้ดินมีการแห้งระยะหนึ่งในระยะการเจริญเติบโตของข้าว และสามารถลดปริมาณ
การใช้น้ําในการปลูกข้าวลงได้ประมาณ 40% โดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต (กรมชลประทาน, 2558) 
และ ปัจจุบันนี้เกษตรกรประสบปัญหาราคาปุ๋ยเคมีเพิ่มสูงขึ้นมาก ทางรัฐบาลมีแผนระยะยาวในการส่งเสริม
เกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยส่ังตัด) เป็นการผสมแม่ปุ๋ยให้ตรงกับสภาพดินและความต้องการ
ของพืช เป็นวิธีการท่ีลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงร้อยละ 45 ลดต้นทุนได้ร้อยละ 37 (ไทยรัฐออนไลน์, 2564) 
ปัจจุบันมีหลายงานวิจัยรายงานว่าการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งมีผลท้ังทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดลง  
เมื่อเทียบกับการให้น้ําแบบท่วมขังตลอดฤดูปลูก ศุภธิดา และคณะ (มปป.) พบว่า การให้น้ําแบบขังมีปริมาณ 
NH4

+ และ NO3
- ในดินสูงกว่า AWD และชุดดินมีผลกับปริมาณ NH4

+ และ NO3
- เช่นเดียวกันกับงานทดลอง

ของกัณฑสิณี และคณะ (2558) รายงานว่า การให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการใส่ปุ๋ยแบบส่ัง ตัด 
มีผลทําให้ปริมาณผลผลิตและความสูงของต้นข้าวลดลงเล็กน้อย ซึ่งผลดังกล่าวอาจเกิดจากสภาพของการท่ีมี 
น้ําขัง ไนโตรเจนจะอยู่ในรูปของ NH4

+ และถูกดูดซับอยู่ท่ีอนุภาคของดินเหนียว (Clay) ข้าวสามารถนําไปใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และธาตุอาหารท่ีละลายอยู่ในน้ําสามารถเคล่ือนท่ีไปยังรากข้าวและ  
ทําให้ข้าวดูดไปใช้ได้ดีทําให้ข้าวเจริญเติบโตดี  (ทัศนีย์, 2550) และ Dong et al. (2012) พบว่าในสภาพดิน
เปียกสลับแห้งจะมีการสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจนในรูป N2 จากกระบวนการ Nitrification และ Denitrification สูงกว่า
ในสภาพน้ําขัง เช่นเดียวกับ Reddy and Patrick (1975) ได้ศึกษาผลของจํานวนครั้งของการเปียกสลับแห้ง
โดยมีจํานวนท้ังส้ิน 32 รอบของดินในสภาพในห้องปฏิบัติการ พบว่ามีการสูญเสียไนโตรเจนถึง 24 เปอร์เซ็นต์ 
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Abstract 

 This study investigated of Alternate Wetting and Drying Irrigation and Increasing 
Nitrogen Fertilizer Rates of the Site Specific Nutrient Management (SSNM), on growth and 
grain yield of Phitsanulok 2 variety was implemented. Seeds grown on December 5, 2017 
were transplanted on December 26, 2017 and harvested on April 3, 2018 at farmer’s field 
(BannTungSan), Phromphiram district, Phitsanulok province. Field experiment comprised of 
six Nitrogen Fertilizer Rates methods including SSNM (control) and 1X, 2X, 3X, 4X and 5X of 
increase in SSNM recommendation. The results showed all methods non significantly 
affected to plant height, number of plant per hill, panicle length, number of grain, unfilled 
grain and filled grain per panicle and grain yield. 

Keywords: Alternate wetting and drying Irrigation, Nitrogen fertilizer, rice, yield, growth 
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ของปุ๋ยท่ีใส่ไป ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนจากปริมาณเดิมจากท่ีโปรแกรมปุ๋ยส่ัง
ตัดคํานวณได้อาจจะทําให้ผลผลิตของข้าวท่ีมีการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีแบบส่ังตัด
เพิ่มขึ้นได้ ในการวิจัยครั้งนี้จึงได้ทําการทดลองโดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มขึ้น 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่า 
เพิ่มเติมจากคําแนะนําปุ๋ยส่ังตัดเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมีแบบส่ังตัด เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต 
ผลผลิต ของข้าวนาปรังท่ีมีการเพิ่มอัตราปุ๋ยไนโตรเจนจากคําแนะนําปุ๋ยส่ังตัดร่วมกับการให้น้ําแบบเปียกสลับ
แห้ง เพื่อหาแนวทางการใส่ปุ๋ยท่ีเหมาะสมร่วมกับการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งแก่ข้าวในฤดูนาปรัง ท่ีสามารถ
ประหยัดน้ําและส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน 

อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Method) 

ดําเนินการทดลองในแปลงนาเกษตรกร (บ้านทุ่งสาน) ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก เพาะกล้าวันท่ี วันท่ี 5 ธันวาคม 2560 ปักดํากล้าวันท่ี วันท่ี 26 ธันวาคม 2560 และ 
เก็บเกี่ยววันท่ี 3 เมษายน 2561 อายุเก็บเกี่ยว 119 วัน พื้นท่ีแปลงอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลาง +23 เมตร  
ลักษณะดินเป็นดินชุดพิมาย จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินท่ี 4 เป็นดินเหนียว (sand 2.0%, silt 10.0 % และ clay 
88.0%) pH 4.6, organic matter 2.3%, available P 2.3 ppm, total extractable K 41.0 ppm, field 
capacity 49.1 และ permanent wilting point 28.5 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD) ประกอบด้วยวิธีการให้ปุ๋ย 6 วิธีการ 3 ซ้ํา คือการใส่ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนําปุ๋ยส่ังตัด 
(control) และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มข้ึนอีก 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่า เพิ่มเติมจากคําแนะนําปุ๋ยส่ังตัด ตามลําดับ 
ขนาดแปลง 7 x 5 เมตร จํานวน 18 แปลงย่อย วิเคราะห์ organic matter, available P และ total extractable K 
ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง (หลังดินแห้งครั้งท่ี 1 ก่อนการส่งน้ํา) และหลังการเก็บเกี่ยว นําผล
วิเคราะห์ดินก่อนการทดลองมาคํานวณปุ๋ยส่ังตัด โดยใช้โปรแกรม “คําแนะนําธาตุอาหารสําหรับนาข้าว” 
(SimRice 2000) รุ่น 1.0.10 ซึ่งได้ปริมาณธาตุอาหารท่ีแนะนําคือ N เท่ากับ 2 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มปุ๋ย N อีก
ปริมาณ 2, 4, 6, 8 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ในวิธีการท่ี 2 - 6 ตามลําดับ) P2O5 เท่ากับ 4 กิโลกรัมต่อไร่ และ 
K2O เท่ากับ 6 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ปุ๋ยรองพื้น สูตร 18-46-0 (8.7 กิโลกรัมต่อไร่) + 
0-0-60 (10.0 กิโลกรัมต่อไร่) ใส่หลังปักดํากล้า 10 วัน (ใส่ปุ๋ย N ท่ีเพิ่มเติมของวิธีการท่ี 2-6 ในครั้งนี้ โดยใส่
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เท่ากับ 2.3, 6.7, 11.0, 15.3 และ 19.7 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ) และครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 
46-0-0 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ ท่ีอายุข้าว 80 วัน งดส่งน้ําเพื่อให้ดินแห้ง 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 อายุข้าว  
40 - 50 วัน ครั้งท่ี 2 อายุข้าว 59 - 66 วัน และหลังปักดํา 3 วัน หว่าน 2,4 D butyl ester + butachlor  
อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ ท่ีอายุ 7 วันหลังปักดํา ฉีดพ่นสารกําจัดโรคและแมลงตามความจําเป็น เก็บข้อมูล
ความสูงต้น จํานวนต้นต่อกอ จํานวนรวงต่อกอ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดต่อรวง จํานวนเมล็ดดีต่อรวง 
จํานวนเมล็ดลีบต่อรวง น้ําหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด และปริมาณผลผลิต ท่ีความช้ืน 14 เปอร์เซ็นต์ นําข้อมูล
ท่ีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองพร้อมท้ังเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ด้วยวิธี DMRT (Duncan’s multiple range test) 
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ผลการศึกษา (Result) 

ความสูงต้นท่ีอายุ 35 วัน และ 55 วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละวิธีการ แต่เมื่อข้าวอายุ  
77 วัน วิธีการท่ีใช้ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N 3 เท่า มีความสูงต้นมากท่ีสุด เท่ากับ 73.81 เซนติเมตร และมีค่าแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ กับวิธีการอื่นๆ เช่นเดียวกับท่ีอายุเก็บเกี่ยว วิธีการท่ีใช้ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N 3 เท่า 
มีความสูงต้นมากท่ีสุด เท่ากับ 108.94 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) ในด้านจํานวนต้นต่อกอ เก็บข้อมูลท่ีอายุ 35 วัน 
และ 77 วัน พบว่า ในทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

ในด้านข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต จากการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ย N เพิ่มขึ้น ในทุกวิธีการไม่มีผล 
ทําให้จํานวนรวงต่อกอ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดดีต่อรวง จํานวนเมล็ดลีบต่อรวง น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด 
แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําปุ๋ยส่ังตัด (control) ทางสถิติ เช่นเดียวกันกับผลผลิต พบว่าการเพิ่ม 
ปุ๋ย N ในทุกระดับไม่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณผลผลิต (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 1 แสดงความสูงของต้นข้าวและจํานวนต้นต่อกอที่อายุต่างๆ ในแต่ละวิธีการ 

วิธีการ 
ความสูง (เซนติเมตร) จํานวนต๎นตํอกอ 

อายุ 35 วัน อายุ 55 วัน อายุ 77 วัน เก็บเกี่ยว อายุ 35 วัน อายุ 77 วัน 

ปุ๋ยสั่งตัด (control) 25.01 50.02 69.21 b 104.18 c 6.43 29.90 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 1 เท่า  24.49 50.50 71.01 b 105.69 bc 5.97 29.67 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 2 เท่า  24.49 51.10 71.28 b 106.98 ab 6.10 30.13 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 3 เท่า  25.10 52.21 73.81 a 108.94 a 6.40 31.67 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 4 เท่า  24.51 50.59 71.57 b 107.40 ab 5.87 30.47 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 5 เท่า  24.48 50.86 69.80 b 105.71 bc 5.57 29.73 

F-test ns ns ** ** ns ns 

C.V. (%) 6.94 6.85 6.47 4.86 20.71 18.33 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตในแต่ละวิธีการ 

วิธีการ 

จํานวนรวง 

ตํอกอ (รวง) 

ความยาวรวง 

(เซนติเมตร) 

จํานวนเมล็ดดี 

ตํอรวง 

จํานวนเมล็ด

ลีบตํอรวง 

นน.เมล็ดดี  

1,000 เมล็ด 

(กรัม) 

ผลผลิต 

(กิโลกรัม/ไรํ) 

ปุ๋ยสั่งตัด (control) 24.93 22.79 71.47 38.15 24.83 794.33 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 1 เท่า  22.80 22.91 70.68 38.36 25.35 792.90 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 2 เท่า  24.00 23.05 76.97 42.21 25.20 787.33 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 3 เท่า  25.10 22.83 67.27 47.85 24.61 786.23 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 4 เท่า  24.83 22.99 70.04 43.48 24.76 775.83 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 5 เท่า  23.60 22.67 74.25 45.12 25.49 738.83 

F-test ns ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 15.49 4.94 16.66 26.46 3.03 5.93 
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วิจารณ์ผลการศึกษา (Discussion) 

เมื่อพิจารณาในด้านผลผลิต พบว่าการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการเพิ่มปริมาณปุ๋ย
ไนโตรเจน (4, 6, 8, 10 และ 12 กก.N/ไร่ ) ในทุกวิธีการ ส่งผลให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ 
เมื่อเปรียบเทียบกับ control (2 กก.N/ไร่) (ตารางท่ี 2) ซึ่ง Djaman, et al. (2018) ได้ทําการทดลองให้น้ํา
แบบเปียกสลับแห้งท่ี soil matric potential (SMP) -30 kPa ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนท่ี 24 กก.N/ไร่  
ในข้าวพันธุ์ Nerica S-21 ได้ผลผลิต 1.92 ตันต่อไร่ และส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนสูงท่ีสุด 
และประหยัดน้ําได้ 27.3% แต่แตกต่างกับอภิวรรณ (2549) ได้ทําการทดลองเกี่ยวกับการตอบสนองของ 
ข้าวเจ้าหอมพันธุปทุมธานี  1 ต่อปุ๋ยไนโตรเจนท่ีปลูกในชุดดินสระบุรี ในสภาพการให้น้ํ าแบบขัง  
โดยเปรียบเทียบระหว่างการไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน, 8 กก.N/ไร่, 12 กก.N/ไร่ 16 กก.N/ไร่ และ 16 กก.N/ไร่ 
ร่วมกับ 6 กก.P2O5/ไร่  พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนมีแนวโน้มส่งผลให้จํานวนเมล็ดต่อรวง, 
น้ําหนัก 1,000 เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น และซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดิน
ระหว่างการทดลองในครั้งนี้ พบว่ามีปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีค่าใกล้เคียงกัน (ตารางท่ี 3) ท้ังท่ีใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนมากกว่ากันหลายเท่า อาจเป็นผลมาจากการท่ีดินแห้งครั้งท่ี 1 ส่งผลให้ปุ๋ยไนโตรเจนท่ีใส่เพิ่มลงไป
ในแต่ละวิธีการเกิดการสูญเสีย จึงเหลือในปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน  
 ในการศึกษาครั้งนี้มีการเข้าทําลายของแมลงบั่วในระยะแตกกอเล็กน้อย ทําให้ต้นข้าวมีลักษณะ
เปล่ียนไปเป็นหลอดคล้ายต้นหอม และในช่วงแตกกอเกิดการเข้าทําลายของเช้ือแบคทีเรียทําให้เกิดอาการ
ใบเหลืองและไหม้ จะส่งผลให้ต้นข้าวสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตลดลง อาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตได้  
ผู้ท่ีทําการทดลองปลูกข้าวในฤดูนาปรังควรป้องกันการเข้าทําลายของแมลงบั่ ว ซึ่งถ้าต้นข้าวแสดงอาการ 
ลําต้นเปล่ียนเป็นหลอดหอมแล้ว อาจทําการกําจัดไม่ทัน จะทําให้ผลผลิตเสียหายได้ 

สรุปผล (Conclusion) 

 การเพิ่มปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนร่วมกับการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งในทุกวิธีการ ไม่มีผลทําให้ความสูงต้น
ในระยะต้ังตัวและระยะแตกกอ จํานวนต้นต่อกอ จํานวนรวงต่อกอ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดต่อรวง 
จํานวนเมล็ดดีต่อรวง จํานวนเมล็ดลีบต่อรวง และน้ําหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 
การใส่ปุ๋ยเคมีเท่ากับคําแนะนําปุ๋ยส่ังตัด (control) แต่พบว่าการใส่ปุ๋ยส่ังตัดตามคําแนะนําและเพิ่มปุ๋ย N  
อีก 4 เท่า ส่งผลให้ความสูงต้นท่ีระยะต้ังท้องและเก็บเกี่ยวสูงกว่าวิธีการอื่นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
การเพิ่มปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนร่วมกับการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งในทุกวิธีการ ไม่มีผลต่อปริมาณผลผลิต
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในการทดลองครั้งนี้ วิธีการท่ีใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําปุ๋ยส่ังตัด (control) ซึ่งเป็นการใส่ปุ๋ย
ตามค่าการวิเคราะห์ดินนั้น ใส่ปุ๋ยท้ังหมดเพียงแค่ 21.7 กิโลกรัมต่อไร่ (สูตร 18-46-0 เท่ากับ 8.7 กิโลกรัมต่อไร่ 
สูตร 0-0-60 เท่ากับ 10.0 กิโลกรัมต่อไร่ และ 46-0-0 เท่ากับ 3.0 กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับการให้น้ําแบบเปียก
สลับแห้ง และให้ผลผลิตท่ีความช้ืน 14% เท่ากับ 794.33 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในระดับหนึ่ง
ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การขาดแคลนน้ําและปุ๋ยเคมีมีราคาแพงในปัจจุบันได้ 
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 การให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งส่งผลให้เกิดการสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจน ดังนั้นในการทดลองครั้งต่อไป  
ผู้ทดลองมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรแบ่งการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหลายๆ ครั้ง เพื่อลดการสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจน  
หรือการใส่ปุ๋ยตามแผ่นเทียบสีใบข้าว ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดสีของใบข้าว มีแถบสีระดับต่างๆ เทียบระดับการขาด
ไนโตรเจนของข้าว หรืออาจเพิ่มปริมาณการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรืออินทรีย์วัตถุอื่นๆ ลงไปในดินเพื่อเพิ่มการดูดยึด
ประจุ NH4

+ และ NO3
- ในดินให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลดการสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจน และการทดลองครั้งนี้ทําการวิเคราะห์

หาปริมาณไนโตรเจนโดยการแปลงจากค่า Organic matter เท่านั้น จึงควรวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในดิน
รูปต่างๆ โดยตรงในระหว่างการทดลองเพื่อทราบปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนท่ีท่ีพืชใช้และสูญเสียจากกระบวนการต่างๆ 

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ Organic Matter (O.M.), available P และ total extractable K ก่อนการทดลอง 
ระหว่างการทดลอง (หลังดินแห้งครั้งท่ี 1) และหลังทําการทดลองของแต่ละวิธีการ ท่ีระดับ 0-20 
เซนติเมตร 

วิธีการ 

organic matter  

(%) 

available P  

(ppm) 

total extractable K 

(ppm) 

ก่อน ระหว่าง หลัง ก่อน ระหว่าง หลัง ก่อน ระหว่าง หลัง 

ปุ๋ยสั่งตัด (control) 2.3 2.6 2.6 2.3 5.1 4.6 41.0 51.0 64.0 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 1 เท่า  2.3 2.6 2.6 2.3 5.9 3.8 41.0 52.7 64.7 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 2 เท่า  2.3 3.0 2.6 2.3 5.7 5.5 41.0 52.7 60.0 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 3 เท่า  2.3 2.8 2.6 2.3 5.0 3.6 41.0 55.3 66.0 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 4 เท่า  2.3 2.7 2.4 2.3 6.0 3.5 41.0 50.7 61.7 

ปุ๋ยสั่งตัด + เพิ่ม N 5 เท่า  2.3 2.8 2.3 2.3 5.7 3.4 41.0 56.3 62.7 

หมายเหตุ:  ค่าวิเคราะห์ในตารางเป็นค่าเฉล่ียในแต่ละวิธีการ 
ท่ีมา: สํานักวิจัยและพัฒนา, 2560 
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ปุ๋ยส่ังตัด (control) ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N อีก 1 เท่า 

ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N อีก 2 เท่า ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N อีก 3 เท่า 

ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N อีก 4 เท่า ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N อีก 5 เท่า 

ภาพที่ 1 ในระยะข้าวแตกกอ เมื่อดินแห้งครั้งท่ี 1 ในแต่ละวิธีการ (อายุ 48 วัน) 
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ปุ๋ยส่ังตัด (control) ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N อีก 1 เท่า 

ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N อีก 2 เท่า ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N อีก 3 เท่า 

ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N อีก 4 เท่า ปุ๋ยส่ังตัด + เพิ่ม N อีก 5 เท่า 

ภาพที่ 2 ลักษณะของต้นข้าววันเก็บเกี่ยวผลผลิต อายุข้าว 119 วัน 



ด้วยการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้การบริหารจัดการน้ํา
เป็นเรื่องและท้าทายมากยิ่งขึ้น ทําให้สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทานได้ปรับแผน  
และค้นหาวิธีการเพื่อบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน ด้วยผลงานวิจัย จึงนํามาสู่เทคโนโลยีสมัยใหม ่

สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาจึงได้จัดงานเปิดตัวนวัตกรรม NEW STEP TO WATER 
MANAGEMENT ก้าวใหม่...สู่การบริหารจัดการน้้า เมื่อวันจันทร์ท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดร.ทวีศักดิ์  
ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดนิทรรศการ NEW STEP TO WATER MANAGEMENT 
ก้าวใหม.่..สู่การบริหารจัดการน้ํา presented by สบอ. โดยมี ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งงานดังกล่าว
จะจัดแสดงระหว่างวันท่ี 7–9 มีนาคม 2565 ณ บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กําภู  
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร 
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ดร.ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล  
รองอธิบดีฝ่ายบํารุงรักษา 

ดร.ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบํารุงรักษา 
เปิดเผยว่า การนําเสนอนวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการน้ําของกรมชลประทาน ภายใต้ช่ืองาน  

 
 
 
 

เกิดจากความร่วมมือกันอย่างดีจากหลายหน่วยงาน 
ภาย ใ ต้ สํานั กบริ หา ร จัดการน้ํ าและอุทกวิ ทย า  
กรมชลประทาน ท่ีจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพงาน
ด้านบริหารจัดการน้ําก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง โดยภายในงาน
ได้มีการจัดแสดงและนําเสนอนวัตกรรมด้านการบริหาร 

จัดการน้ําจํานวน 11 ผลงาน อาทิ ผลงานการพัฒนาระบบคาดการณ์ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง 
การพัฒนาเครื่องมือสํารวจระยะไกล ซึ่งท้ังสองงานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการน้ําท่ีน่าสนใจอื่น ๆ ให้ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าชมได ้

“NEW STEP TO WATER MANAGEMENT 
ก้าวใหม่...สู่การบริหารจัดการน้้า 

presented by สบอ.”  
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รวดเร็ว 
คาดการณ์ ติดตาม และวิเคราะห์ได้ตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

ถูกต๎อง 
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํา 

ตรงเป้า 
สามารถชี้เป้าให้ผู้บริหารได้จากข้อมูล และนําไปสู่ 

การตัดสินใจในด้านการบริหารจัดการนํ้า ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ประกอบด้วย 8 ส่วน 8 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค 
และ 9 สถานีทดลองการใช้น้ําชลประทาน โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงและนําเสนอนวัตกรรม 
ด้านการบริหารจัดการน้ํา ดังนี้ 

สํวนบริหารจัดการน้ํา 

การพัฒนาเครื่องมือสํารวจระยะไกล เพ่ือประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยอันเกิดจากนํ้า 
(Development of remote sensing tools to assess the risk areas caused by water) 1 
การพัฒนาระบบคาดการณ์ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 
(Development of Reservoir Operation Simulation System In Medium Scale Scale Reservoirs, ROSIM) 2 
การพัฒนาระบบคาดการณ์ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 35 แห่ง 
         (Reservoir Operation Simulation Program in 35 Large Dam, lsim) 3 

นําเสนอในเรื่อง... 
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สํวนปรับปรุงบํารุงรักษา 
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ตรวจประเมินสภาพอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธี Walk Thru 
ผ่าน Application RID Walk Thru  

สรุปผลการตรวจประเมินสภาพอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธี 

Walk Thru ในรูปแบบกราฟ แยกแต่ละสํานักงานชลประทาน และ

โครงการชลประทาน 

จัดทําแบบฟอร์ม 1 เป็นผลค่าดัชนีการประเมินสภาพอาคาร/ระบบ

ชลประทาน และแบบฟอร์ม 2 คําขอต้ังงบประมาณเบื้องต้น และนําท้ัง 

2 แบบฟอร์ม แนบพร้อมการขอต้ังงบประมาณ  

ทําอะไรได้บ้าง ? 

Downlond 
Application 

RID Walkthru 

ข้อมูลเก่ียวกับ 
Walk thru 

สํวนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้าํ 

Maintenance Agreement Management (MAM) 
คือ ระบบติดตามและแสดงผลสถานะการดําเนินงาน

บํารุงรักษาสถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดใหญ่ในรูปแบบ 
Application เ พื่ อ ติ ด ตาม  ต ร ว จสอบ และ คว บ คุ ม คุณภ าพ 
งานบํารุงรักษา แบบ Real Time มีความคล่องตัวสําหรับทีมงาน
บํารุงรักษาลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจรับงาน 

เว็บไซต์ฝ่ายติดตาม
และพยากรณ์
สถานการณ์นํ้า 

ระบบติดตามสถานการณ์น้ําแบบมีสํวนรํวม (SWOC PR) 
คือ ระบบติดตามสถานการณ์น้ําแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรายงานและรับทราบข้อมูล
สถานการณ์น้ํา โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรายงาน
สถานการณ์น้ําในแต่ละพื้นท่ีได้ทันที (Real Time) ด้วยแอปพลิเคชัน
ท่ีมีช่ือว่า “SWOC PR” 

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์น้ํา 
และใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ “SWOC FORUM”  เว็บไซต์ “SWOC FORUM” 

นําเสนอในเรื่อง... 

นําเสนอในเรื่อง... 
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สํวนการใช๎น้ําชลประทาน 

การผลิตพืชแบบอัจฉริยะด๎วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด๎านระบบกาให๎น้ําชลประทาน เน้นการจัดการโดยการนําองค์
ความรู้ทางด้านดิน น้ํา ปุ๋ย พืช และการตลาด มาใช้วิเคราะห์
และวางแผนก่อนการเพาะปลูก เพื่อให้เกิดความอัจฉริยะและ
เกิดความแม่นยําในการผลิตพืช พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
ให้น้ําชลประทานด้วยการให้น้ําตามความต้องการใช้น้ําของพืช
และนําเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาปรับใช้ในการส่ัง
การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ 

นําเสนอในเรื่อง... 

ระบบควบคุมการให๎น้ําชลประทานแกํพืชในแปลงปลูก โดยใช๎เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 
ในการควบคุมการให้น้ําชลประทานแก่พืชในแปลงปลูกอย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม เช่น 

ระบบสั่งการและควบคุมการให๎น้ําชลประทาน โดยเลือก 
Sonoff เป็น WiFi Wireless Smart Switch ซึ่งเป็นตัวกลางที่ใช้ใน 
การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้สามารถควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองสูบนํ้า
ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ผ่านแอปพลิเคชัน “eWeLink” 

ระบบตรวจสอบความชื้นดิน และสภาพแวดล้อม
ภายในแปลงปลูก โดยเลือกใช้ Agcura ซึ่ง เป็น
เทคโนโลยีด้านเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน และ
สภาพแวดล้อมในแปลงปลูก 

ระบบตรวจสอบการทํางานของเรื่องสูบน้ําและหัวจํายน้ํา  
โดยเลือกใช้เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง Imou wifi ที่สามารถดูภาพและเสียงด้วยความละเอียดสูง

ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
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สํวนยุทธศาสตร์ 

ต๎นแบบกล๎องวงจรปิด IoT ราคาประหยัดเพื่อ
ติดตามสถานการณ์น้ําแบบเรํงดํวน เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศของลุ่มน้ําท่ีมีความหลากหลาย ทําให้การบริหาร
จัดการน้ําจําเป็นต้องใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นยํา จึงได้
จัดทํานวัตกรรมโครงการต้นแบบกล้องวงจรปิด IoT 
ราคาประหยัดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําแบบเร่งด่วน 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพสถานการณ์น้ําใน
พื้นท่ีอ่อนไหว ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง ทําให้สามารถ
วางแผนการบริหารจัดการน้ํา ติดตาม เฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนสถานการณ์น้ําได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

นําเสนอในเรื่อง... 

การประยุกต์ใช๎เทคนิคภาพถํายทางอากาศ 
เพื่อการตรวจสภาพเขื่อน 

เขื่อนเป็นเครื่องสําคัญในการบริหารจัดการน้ํา ปัจจุบัน
การตรวจสภาพและวิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนใช้วิธีการ
ตรวจสภาพเขื่อนด้วยสายตาและโดยเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อนประกอบกัน ซึ่งนวัตกรรมในการตรวจสภาพเขื่อนโดยใช้
อากาศยานไร้คนขับและเทคนิคภาพถ่ายทางอากาศนี้นั้น 
สามารถตรวจสภาพพื้นผิวของตัวเขื่อนได้อย่างละเอียด 
ตรวจสอบการทรุดตัวและการเล่ือนไถลหรือกาเปล่ียนแปลง
ความลาดชันของเขื่อน และศักยภาพอื่นๆ โดยจะแสดงผล 
เป็นภาพ 2 และ 3 มิติ ท่ีมีความละเอียด เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ความไม่ปกติของตัวเข่ือนได้ 

สํวนความปลอดภัยเข่ือน นําเสนอในเรื่อง... 
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ที่มา: สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

เรียบเรียงโดย       ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ําชลประทาน 
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน 

สํวนอุทกวิทยา 

เคร่ืองมือเก็บตัวอยํางตะกอนด๎วยแรงกดแบบขยายทํอได๎ 
(Extendable Sediment Hand Corer) 

โดยปกติแล้วในการเก็บตะกอนท่ีทับถมตัวอยู่ในท้องน้ําจะนิยมใช้ 
Gravity Core Sampler ในการเก็บตัวอย่างตะกอน แต่มีน้ําหนัก
มากทําให้เก็บตัวอย่างตะกอนได้น้อย หากต้องการเก็บตัวอย่าง
ตะกอนให้ได้หนาจนถึงดินเดิมนั้น ต้องใช้เครื่องมือพิเศษท่ีมีช่ือว่า 
 

นําเสนอในเรื่อง... 

ท่ีช่ือว่า Vibration Sediment Core Sampler แต่มีราคาสูง จึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ โดยอาศัยหลักการ
ของ Shallow Sediment Auger ท่ีเก็บตะกอนบนบก ส่วนบนของ Shallow Sediment Auger และ
ส่วนล่างใช้ท่อตามหลักของ Gravity Core Sampler  

และท้ังหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานนวัตกรรมของแต่ละส่วน ภายใต้การดูแลของ
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
รวดเร็ว ปรับตัวและวางแผน ตามสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไป เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงาน
 อื่นๆ ท่ีสนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้อีกด้วย เป็นการแก้ไขปัญหา และการบริหาร  
          จัดการน้ําแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีและประชาชนค่ะ 
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 สวัสดีค่ะ มาพบกันในคอลัมน์ปกิณกะอีกแล้วนะคะ ท่านผู้อ่านคงเคยเห็นหรือได้ยินกับคําว่า
วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ว่าแต่ท่านทราบความหมายหรือเปล่าคะว่า วิสาหกิจชุมชนชีววิถีหมายความว่าอย่างไร 
ดังนั้นก่อนอื่นดิฉันจึงอยากให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงความหมายของคําว่า “วิสาหกิจชุมชน” และ “ชีววิถี” 
กันก่อนดังนี้ค่ะ 

 เมื่อท้ังสองคํานี้รวมกันเป็นคําว่า วิสาหกิจชุมชนชีววิถี อาจจะแปลความหมายส้ันๆ ให้เข้าใจง่าย 
ได้ว่า เป็นการนําทรัพยากรท่ีมีอยูํในแหลํงชุมชนมาใช๎ประโยชน์ เพื่อเป็นสินค๎าหรือบริการ 
และสามารถสร๎างรายได๎ให๎พึ่งพาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได๎ 
 วารสารฉบับนี้ จึงอยากจะพาท่านไปทําความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนชีววิถีแห่งหนึ่งท่ีประสบ
ความสําเร็จในการเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพภายใน
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นท่ีใดและมีเรื่องราวอันน่าสนใจอย่างไรนั้น ตามดิฉันมาทําความรู้จักกันเลยค่ะ 

คือ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า  การให้บริการหรือการอื่นๆ   
ท่ีดําเนินการโดย คณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิ จการ ดังก ล่าว  ไม่ ว่ าจะ เป็นนิ ติบุ คคล  ในรู ปแบบใดหรื อ 
ไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 
และระหว่างชุมชน (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) 

วิสาหกิจชุมชน 

คือ ชีวิต ทุกชีวิตกับธรรมชาติต้องเกื้อกูลกัน 
จุดมุ่งหมายของชีววิถี คือ ต้องการให้การใช้ชีวภาพ
อยู่ในวิถีชีวิต หรือการดําเนินชีวิตโดยใช้ธรรมชาติ 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2550) 

ชีววิถี  
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 ทางคณะจัดทําวารสารข่าวเกษตรชลประทานได้เดินทางไปพบ
กับ คุณชูศิลป์ สารรัตนะ (ประธานวิสาหกิจชุมชนน้ําเก๋ียน) ผู้เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของชุมชนน้ําเกี๋ยนให้ฟังว่า ในอดีตประชากร 
ในหมู่บ้านแห่งนี้มีอาชีพหลัก คือ ทํานา ปลูกข้าวโพด ปลูกยางพารา  
ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรขายขาดทุนมาตลอด ท้ังนี้ยังมีปัญหาของ 
คนในชุมชนท่ีมักชอบเล่นการพนัน ตัดไม้ทําลายป่า รวมถึง ปัญหา 
ยาเสพติด จนกลายเป็นชุมชนไร้ความสุข 

 แต่แล้ววันหนึ่งผมได้เกษียณจากการเป็นครูมาเป็นข้าราชการ
บํานาญได้ร่วมมือกับ คุณศิรินันท์ สารมณฐี (นักวิชาการสาธารณสุข) 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวของชุมชน โดยมีแนวคิดวัตถุประสงค์ เพียงว่า….  

คุณชูศิลป์ สารรัตนะ  
(ประธานวิสาหกิจชุมชน 

ชีววิถีนํ้าเก๋ียน) 

คุณศิรินันท ์ สารมณฐ ี 
(นักวิชาการสาธารณสุข) 

ผู๎จัดการวิสาหิจชุมชนชีววิถีนํ้าเก๋ียน 

 ด้วยพื้นฐานของชุมชนท่ีมักมีการรวมกลุ่มกันท่ีดีเป็นทุนเดิม มีศรัทธา ความเช่ือ
ในเรื่องเดียวกัน เมื่อมีกิจกรรมของชุมชน ผู้คนในชุมชนมักจะให้ความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี ต่อมาจึงเกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนประมาณ 70 คน รวบรวม
เงินทุนได้ ประมาณ 60,000 บาท ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนชีววิถี เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์
ด้านการใช้ชีวิตในวิถีธรรมชาติ พึ่งพาตนเอง ด้วยการนําพืชสมุนไพรมาใช้ 

ด้วยการนําสมุนไพรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ทําเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีสามารถนํามาใช้ในครัวเรือนได้ 

“ลดรายจ่าย และลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจ้าวัน” 

ให้มากท่ีสุด และใช้สารเคมีให้น้อยท่ีสุด รวมถึงใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และใช้พืชท้องถิ่นที่หาง่ายมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก 

 สถานท่ีเราจะพาไปทําความรู้จักแห่งนั้น ก็คือ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีน้ําเก๋ียน ต้ังอยูํใน อ.ภูเพียง  
จ.นําน ซึ่งเป็นตําบลเล็กๆ มี 5 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 2800 คน 780 ครัวเรือน 



 คุณศิรินันท์ สารมณฐี ได้เล่าเพิ่มเติมว่าจากการได้ลองผิดลองถูก ปรากฏว่าสมาชิกในกลุ่มใช้แล้ว  
เป็นท่ีผลน่าพอใจ และเริ่มมีลูกค้าจากคนภายนอกชุมชนสนใจ เป็นท่ีรู้จักจากปากต่อปากมากขึ้น และมาขอ
ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบกับในท้องถิ่นมีวัตถุดิบพืชสมุนไพรอยู่จํานวนมาก ทางกลุ่มจึงคิดต่อยอดขาย
ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเพื่อจะสร้างรายได้แก่ชาวชุมชน ทางกลุ่มจึงเสนอโครงการนําสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ไปยังหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน เพื่อจะได้ส่งออกสินค้าสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ  
ซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้วยดี จากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สภพ. 
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 โดยเริ่ มแรกสมาชิกได้ลอง ผิดลองถูกผสมกับความรู้ 
ภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ในการนําพืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ท่ัวไปในชุมชน 
เช่น ใบหมี่  ท่ีมักขึ้นเองตามธรรมชาติ และดอกอัญชันท่ีมักขึ้น 
ตามริมรั้ว ซึ่งคนสมัยก่อนนํามาใช้สระผม จึงได้นํามาลองทําเป็น
แชมพูสระผม โดยใช้อุปกรณ์ในการทํา คือ “ถัง 1 ใบ ไม้พาย 1 อัน” 
และเมื่อศึกษาเพิ่มเติมจึงได้พบว่าใบหมี่มีคุณสมบัติช่วยแก้อาการผม
ร่วง และดอกอัญชันช่วยทําให้ผมดกดํา  

“ถัง 1 ใบ ไม๎พาย 1 อัน”  

 จากนั้นได้ให้สมาชิกนําไปทดลองใช้ปรากฏว่าผลตอบรับดี
เกินคาด จึงได้ทําข้อตกลงกับสมาชิกในกลุ่ม โดยให้สมาชิกปลูก
สมุนไพรไว้ตามหน้าบ้านหลังบ้าน ปลูกตามหัวไร่ปลายนา  
 ปลูกเป็นแปลงขนาดเล็ก ปลูกตามธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมี แล้วให้สมาชิกนํามาขาย เพื่อให้สมาชิกมีรายได้
ทุกวัน เช่น ใบหมี่จะรับซื้อในราคา 15 บาทต่อกิโลกรัม หรือดอกอัญชันท่ีสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะ ดอกสดจะรับซื้อในกิโลกรัมละ 30 บาท หากตากแห้งจะรับซื้อกิโลกรัมละ 300 บาท ท้ังนี้สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเฉล่ีย 1,500 - 2,000 บาท/คน/เดือน    



เข้ามาช่วจัดสรรงบประมาณให้จํานวนหนึ่งในการจัดซื้อ เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีจําเป็น และส่ง เจ้าหน้าท่ี 
มาอบรมให้ความรู้ทําให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น จนผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) จุดนี้เองจึงทําให้ได้ช่ือแบรนด์สินค้ามีช่ือว่า ชีวาร์ (Chewa) 
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ห้องแต่งตัว ห้องช่ังสาร ห้องผสมสาร 

สถานท่ีผลิตสินค๎าระบบมาตรฐาน Asian Cosmetic GMP 

การผลิตและบรรจุภัณฑ์ โดยใช๎เทคโนโลยี 

เครื่องติดฉลากอัตโนมัติ ใช้เครื่องผสมแชมพู 
ใช้เครื่องบรรจุลงขวด 

  “ชีวาร์” (Chewa) ซึ่ ง มาจากคําว่ า 

“ชีววิถีหรือ “วิถีชีวิตแบบธรรมชาติ” 



       ประเภทเคร่ืองด่ืมสมุนไพร เช่น เครื่องด่ืม       
  ผงเชียงดา เครื่องด่ืมผงหัวปลีผสมขิง 
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 ต่อมาในป ี2561 สินค้าของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลน้ําเกี๋ยน 
จําหน่ายภายใต้ 2 แบรนด์ คือ ชีวาร์ และชีวาน่า วัตถุดิบท่ีนํามาใช้
ผลิตสินค้ามาจากเกษตรกรในชุมชนท่ีปลูกกันอย่างไร้สารเคมี
ปนเปื้อน ท้ังนี้การท่ีรับซื้อวัตถุดิบธรรมชาติของคนในชุมชม ก็เพื่อ 
 ควบคุมคุณภาพว่าปลอดสารเคมี สามารถคํานวณอัตราการปลูกสมุนไพรได้เอง และลดภาวะสมุนไพร  
ล้นตลาดได้อีกด้วย  
  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ชีวาร์” ของวิสาหกิจชุมชนตําบลน้ําเกี๋ยนมีนานาชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ประเภทเส้นผม ผิวกาย ผิวหน้า เครื่องด่ืมสมุนไพร และอาหารเสริม เป็นต้น ซึ่งทําการขายผ่าน ช่องทาง 
ในร้านสะดวกซื้อเจ้าดัง โมเดิร์นเทรดช้ันนําของประเทศต่างๆ และร้านฟ้าใส (สพภ.) เป็นต้น  

ตัวอยํางผลิตภัณฑ์ตํางๆ 

 ประเภทผิวหน๎า เช่น สบู่ซาวข้าว สบู่มะเฟือง 
สบู่มะขามน้ําผ้ึง สบู่ว่านหางจระเข้ สมุนไพรขัดหน้า
ผสมคลอลาเจน และเจลล้างหน้ามะเฟืองบัวบก  

 ประเภทเส๎นผม เช่น แชมพู-ครีมนวดใบหมี่อัญชัน แชมพู- 
ครีมนวดใบหมี่อัญชันขิง แชมพูสมุนไพรมะกรูด ครีมหมักผมสมุนไพร  
ครีมหมักผมมะกรูด และแฮร์โทนิคสมุนไพร  

 ประเภทผิวกาย เช่น ครีมบํารุงผิวน้ํานมข้าว โลช่ันผิว
มะเฟือง โลช่ันมะหาด โลช่ันน้ํามันงา สบู่เหลวน้ํานมข้าว สบู่เหลว
สมุนไพรมะขามน้ําผ้ึง เกลือขัดผิวน้ํานมข้าว เป็นต้น 

ประเภทอาหารเสริม เช่น สมุนไพรผงผักเชียงดา 
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 “ชุมชนน้ําเก๋ียน เป็นต๎นแบบความสําเร็จที่นําชื่นชม 
เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่จะหยิบยื่นความส้าเร็จไปสู่ชุมชนนั้นได้ 
หากคนในชุมชนเองปราศจากความเข้าใจ ขาดพลังความ
ร่วมมือ ร่วมใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
ผํานบททดสอบหลายอยําง กวําที่จะมาเป็นแบรนด์ “ชีวาร”์ คือ 
สิ่งยืนยันความสําเร็จของชุมชนน้ําเก๋ียนอยํางแท๎จริง” 

ผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 รศ ดร.วีระพงศ์ มาลัย อดีตผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพหรือ สพภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเข้ามาสนับสนุนช่องทาง
การตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนชีววิถีน้ําเกี๋ยน เคยกล่าวไวว่า… 

 วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลน้ําเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประสบความสําเร็จจากการรวมกลุ่ม
ท่ีมีประสิทธิภาพเป็น Smart group และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานก้าวสู่ Smart Produce 
เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ สร้างผลงานเป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชนและได้รับรางวัล
สําคัญมากมาย เช่น  

 สําหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ “ชีวาร์” คือ ใช้ส่วนสมุนไพรในปริมาณมาก และใช้สารเคมีให้น้อย
ท่ีสุด คัดสรรวัตถุดิบท่ีใหม่ สด เก็บวันต่อวัน ส่วนกระบวนการผลิตเน้นความสะอาดทุกขั้นตอน และได้รับ
การควบคุมคุณภาพการผลิตจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําเกี๋ยน โดยการทดสอบค่า pH ทุกครั้ง 
ท่ีผลิต มีการส่งตรวจคุณภาพการผลิตทางห้องปฏิบัติการ กําหนดเกณฑ์ของสมุนไพรทุกชนิด มีการบันทึก
คุณภาพทุกรอบ อาคารผลิตสะอาดถูกสุขลักษณะ และกําหนดคุณภาพเคมีภัณฑ์ตามเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 

1. วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี2559 กรมส่งเสริมการเกษตร Thailand Community 
Enterprise for Agricultural Awards 2016 

2. รางวัล อย.ควอลิต้ีอวอร์ด ปี 2557, 2560, 2563 FDA Quality Awards 2014,2017 2020 

3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ปี 2562 ,2563 Prime Minister Herbal Award (PMHA) 2019, 2020 

4. รางวัลชุมชนต้นแบบสัมมาชีพดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561 Thailand Community Leadership 
Awards 2018 

5. รางวัลสุดยอด SME ปี 2562 THAILAND TOP SME AWARDS 2019 
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) 

เรียบเรียงโดย       ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ําชลประทาน 
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน 

 ส่วนก้าวต่อไปท่ีทางวิสาหกิจชุมชนชีววิถีมีความต้ังใจ คือ การผลักดันให้บ้านน้ํา เกี๋ยนเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถมาเย่ียมชมแปลงสมุนไพร ดูกระบวนการทํางาน ขั้นตอนการผลิต 
ถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ท้ังยังมีการร่วมทํา เวิร์คช็อป เพื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมท้ัง
มีท่ีพักแบบโฮมสเตย์ ท่ีเสิร์ฟอาหารสุขภาพจากผลิตผลของคนในชุมชน หากชุมชมใดหรือผู้ใดสนใจอยากเข้า
เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีน้ําเกี๋ยนสามารถติดต่อได้ท่ีเบอร์โทร 054-719-419 หรือทาง facebook 
page: ชีวาร์ Chewa ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย วิสาหกิจชุมชนชีววิถี จ.น่าน 

ทางคณะผ๎ูจัดทําวารสารขอขอบคุณ คุณชูศิลป์ สารรัตนะ และคุณศิรินันท์ สารมณฐี 
ที่ให๎การต๎อนรับและเลําเร่ืองราวของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีน้ําเก๋ียนให๎เราได๎รับฟัง 



       จากข้อมู ล ใน ตํารายาแผนโบราณ ระบุถึ ง
สรรพคุณและการใช้หอมแดงไว้ว่า “ใช้หัวแก่จัดๆ 
กินเป็นยาขับลมในล้าไส้ แก้ปวดท้อง บ้ารุงธาตุ  
         แก้หวัดคัดจมูก ...” 
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 เป็นระยะเวลา 3 ปีกว่าแล้วที่เราดําเนินชีวิตไปพร้อมๆ กับการระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
และคาดว่าเช้ือโรคนี้จะอยู่กับเราไปอีกนาน จนกลายเป็นโรคประจําถิ่นก็ว่าได้ หลายท่านคงได้สัมผัสกับ  
การติดเช้ือ ป่วย และรักษาจนหาย แต่จะดีกว่านี้หรือไม่  หากท่านจะมองหาอาหารเสริมสัก ตัว 
ท่ีจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของระบบทางเดินหายใจ ช่วยลดความรุนแรงของการติดเช้ือเข้าสู่ปอดได้  

 หนึ่งในบรรดาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท้ังหมดท่ีกําลังถูกจับตาว่ามีความน่าสนใจและ อาจจะ 
มีศักยภาพมากท่ีสุดในช่วงการเกิดโรคระบาดนี้ ก็คือ… 

  ทําไมคนโบราณถึงใช้หอมแดงแก้โรคหวัด? คําตอบท่ีเกิดขึ้นได้จากเมื่อคนรุ่นหลังทดลอง 
ทําการวิจัยและพบว่า ในหอมแดงนั้นมีสาร “เควอซิติน” อยู่จํานวนมาก โดยหลักๆ “เควอซิติน” มีสรรพคุณ 
ในการช่วยลดความเส่ียง ความรุนแรง หรือลดการอักเสบในการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งตรงกับ
อาการท่ีเกิดจากไวรัสท่ีกําลังระบาดอยู่ โดยวารสารการวิจัยทางเภสัชวิทยาท่ีมีช่ือว่า Pharmacological    
           Research ฉบับเดือนพฤษภาคม 2553 ระบุว่า “สําหรับผู๎ที่มีอายุเกินกวํา 40 ปีขึ้นไป (ผู๎สูงวัย)  
          และมีความแข็งแรงจํานวน 325 คน พบวํา เม่ือรับประทานเควอซิติน 

 ส่วนพืชที่มีสัดส่วนสารเควอซิตินมากที่สุด 
คือ เอลเดอร์ เบอร์ รี่  (Elder-Berry) แต่หายาก 
ในประเทศไทยหรือแถบร้อนชื้น) 

  

 หนึ่งในพืชท่ีมีสารเควอซิตินปริมาณมาก ได้แก่ 
“หอมแดง” ซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีสามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย  
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีมากๆ สํากรับคนไทยเรา 

 “เควอซิติน” (Quercetin) 

และ 

          ในฐานะเป็นอาหารเสริม 12 สัปดาห์ จะสามารถลดความรุนแรง 
          ของการติดเช้ือในปอดได๎ถึง 36% และลดจํานวนวันที่ป่วยลง 31%” 



ก็อาจทําให้เกิดอาการท้องร่วง คล่ืนเหียน และเป็นตะคริวท่ีท้อง รวมไปถึง
การทําให้ระดับน้ําตาลตํ่าหรือสูงผิดปกติในผู้ป่วยเบาหวาน และในผู้ป่วย 
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 ดังนั้น การบริโภค “เควอซิติน” ในฐานะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงน่าจะเป็นประโยชน์มาก 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนั้น เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 วารสารด้านด้านภูมิ คุ้มกันวิทยา 
ช่ือ Frontier in Immunology ได้เผยแพร่บทความงานวิจัยท่ีค้นพบว่า.. 

 ขณะท่ี “ซิงค์” (Zinc) หรือแร่ธาตุสังกะสี มีความสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการเร่งปฏิกิริยาของเอ็นไซม์กว่า 100 ชนิด และเป็นแร่
ธาตุท่ีสําคัญในกระบวนการระบบภูมิคุ้มกันหลายชนิด ช่วยต้านไวรัส 
 

 กล่าวสําหรับ “วิตามินซี” ถือเป็นอีกหนึ่งไอเท็มเสริมสุขภาพท่ีสําคัญ 
เนื่องจากมีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้สุขภาพแข็งแรงได้ ช่วยสร้าง 

  จากงานวิจัยในมนุษย์ท่ีมีอยู่ในหลายประเทศ พบว่า การบริโภควิตามินซี 
หรือการบริโภควิตามินซีผสมกับซิงค์ ท้ังสองอย่างไม่ได้ช่วยท าให้ลดอัตราการ
เสียชีวิตจากการติดเช้ือโรคระบาด และไม่ได้ท าให้ลดความเส่ียงในการติดเช้ือลดลง 
ดังนั้น “เควอซิติน” ต๎องเป็นหลัก ส่วน “วิตามินซี” และ “ซิงค์” เป็นส่วนเสริม
ฤทธิ์เควอซิตินเท่านั้น 
 
 

แต่… 

       ถ้าใช้ “เควอซิติน” รํวมกับ “วิตามินซี” ในช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดแล้ว 
จะสามารถร่วมกันท้างานเสริมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการต้านไวรัสและ
การควบคุมความสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันยิ่งกว่าเดิม 

“ 
” 

ท่ีมีธาตุเหล็กในเลือด อาจทําให้มีธาตุเหล็กเกิน ซึ่งไปทําลายเนื้อเยื่อ 
ในร่างกายด้วย 

เม็ดเลือดขาวและป้องกันการเป็นหวัดได้อย่างดี แต่การบริโภค 
วิตามินซีมากๆ แต่เพียงอย่างเดียว ทานจนเกินขนาด  

และช่วยลดการอักเสบ และยังช่วยปกป้องเยื่อบุผิวของ
ทางเดินหายใจ และท่ีสําคัญคือเป็นแร่ธาตุท่ีช่วยทําให้
ประสาทสัมผัสในเรื่อง “กล่ิน” และ “รสชาติ” ให้เป็นปกติ   
ซึ่งตรงกับอาการของไวรัสในปัจจุบันท่ีมักจะทําให้ผู้ป่วย       
                     สูญเสียการได้กล่ินและการรับรส 



อยํางไรก็ดี ต๎องเน๎นย้ําอีกคร้ังวํา 
 
 
 
  

เม่ือทั้งสามประกอบกัน จึง
เปรียบเสมือน 3 ทหารเสือ  
ผู๎ดูแลภูมิค๎ุมกันรํางกาย 

ให๎แข็งแรง 

“ 

” 

“เควอซิติน” เป็นหลัก  
 “วิตามินซี” และ “ซิงค”์  

เป็นสํวนเสริมฤทธิ์เควอซิติน  
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เรียบเรียงโดย       ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ําชลประทาน 
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน 

 งานวิจัยของคณะวิจัยชาวสเปน ได้เผยแพร่งานวิจัยช่ือ “Low Zinc Levels at Admission 
Associated with Poor Clinical Outcomes in SARS-CoV-2 Infection” ในวารสารทางโภชนาการ
ช่ือ Nutrients เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นการศึกษาประชากรผู้ป่วยโรคระบาดนี้ 249 คนอายุเฉล่ีย 
65 ปี พบว่าคนท่ีตรวจเลือดแล้วพบซิงค์ตํ่ากว่า 50 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จะป่วยด้วยโรคระบาดนี้รุนแรง
กว่า นานกว่า และเสียชีวิตมากกว่า คนท่ีมีซิงค์ในกระแสเลือดปกติ 
 งานวิจัยอีกช้ินหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากไม่แพ้กัน คือ งานวิจัยของคณะวิจัยในมลรัฐ นิวยอร์ค 
สหรัฐอเมริกา ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ด้านจุลชีววิทยา ช่ือ Journal of Medical Microbiology 
ได้เผยแพร่งานวิจัยเมื่อเดือนกันยายน 2563 ในการสํารวจกลุ่มผู้ป่วยโรคระบาดจํานวน 932 คน ท่ีใช้ยา
รักษาปกติ แต่กลุ่มหนึ่งได้รับซิงค์ อีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับซิงค์ ผลปรากฏว่าการให้อาหารเสริม “ซิงค์” กับผู้ป่วย 
พบวํา ถ๎ารับประทานซิงค์ต้ังแตํเนิ่นๆ หรือต้ังแตํป่วยอาการน๎อยไมํแสดงอาการ ซิงค์จะชํวยลด 
ความรุนแรงของโรค และลดอัตราการตายได๎ จากข้อมูลนี้จึงทําให้เราเห็นว่า ถ้าเรากินซิงค์เป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารตั้งแต่ยังไม่ป่วย ไม่ให้ขาดซิงค์ต้ังแต่เนิ่นๆ ก็อาจจะดีกว่าการมากินเมื่อตอนท่ีป่วยแล้ว 
 

ไม่ต้องรอเข็มต่อไป! ให้ ‘เควอซติิน วิตามินซี และซิงค์’ เสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัส 
https://mgronline.com/goodhealth/detail/9650000016697 
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 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ผมได้มีโอกาสลงพื้นท่ีได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อแลกเปล่ียนการทํา
การเกษตร ซึ่งในการทําการเกษตร นอกจากน้ํา แสงแดด ดิน ก็มีธาตุอาหารหรือปุ๋ยนี่แหละครับท่ีพืช
ต้องการไม่แพ้น้ําและแสงแดดเลยครับ และนี่เป็นอีกหนึ่งคําถามท่ีเกษตรกรมักถามผมบ่อยๆ ครับว่า  
ปุ๋ยคลอไรด์กับปุ๋ยซัลเฟต มันตํางกันอยํางไร ? ท่านถามกันแล้ว มาครับผมจะพาทุกท่านมาหาคําตอบกัน 

ปุ๋ยคลอไรด์กับปุ๋ยซัลเฟต  
มันตํางกันอยํางไร ? 

ปุ๋ยคลอไรด์ คือ ปุ๋ยท่ีผลิตโดยมีโพแทสเซียมคลอไรด์ หรือ ปุ๋ยสูตร 0-0-60 
หรือมีธาตุคลอรีนเป็นส่วนประกอบ โดยจะมีธาตุโพแทสเซียม (K) ร้อยละ 60 และมีธาตุ

คลอรีน (Cl) ร้อยละ 45-47 ขึ้นอยู่กับแหล่งของวัตถุดิบ ส่วนใหญ่ผลิตมาจากแหล่งแร่
โพแทช ผ่านการถลุงแร่ การสกัดผ่านกระบวนการเพื่อแยกเกลือ และส่ิงเจือปนออก 

ข้อดีของปุ๋ยประเภทนี้ คือ ธาตุอาหารสามารถดูดซึมได้ง่าย รวดเร็ว ละลายได้ดี มีราคาถูก 

คุ้มค่า นิยมใช้กับพืชไร่ พืชผัก และผลไม้ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง อ้อย ปาล์ม
น้ํามัน ยางพารา มะเขือเทศ ผักกาดขาว ผักคะน้า มังคุด ลําไย ขนุน ล้ินจ่ี มะพร้าว 

เป็นต้น 
แต่ในพืชบางชนิดจะมีข้อจํากัดในการใช้ปุ๋ยดังกล่าว ได้แก่ ส้ม โกโก้ มะม่วง  

อะโวคาโด ยาสูบ จะมีผลกระทบจากคลอไรด์ ท่ีมาจากปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 0-0-60 

หากได้รับในปริมาณมากจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์ของพืช 
คุณภาพ และปริมาณผลผลิตลดลง เช่น มันฝรั่ง ยาสูบ การใช้ปุ๋ยท่ีมีคลอไรด์ 

มากเกินไปจะทําให้คุณภาพผลผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษาลดลง 

พืชเฉพาะกลุ่มนี้จึงมีความจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50) 
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ต่างกนัอยา่งไร ? 
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ปุ๋ยซัลเฟต คือ ปุ๋ยท่ีผลิตโดยมีธาตุโพแทสเซียม จากแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต 
ร้อยละ 100 หรือ ปุ๋ยสูตร 0-0-50 ประกอบด้วยธาตุโพแทสเซียม (K) ร้อยละ 50 และมี

ธาตุกํามะถัน (S) ร้อยละ 17-18 ผลิตมาจากแร่โพแทชส่วนใหญ่นํามาผ่านกระบวนการ
สกัดด้วยกรดซัลฟิวริก โดยจะมีกํามะถัน และธาตุแมกนีเซียมติดมาด้วย และมี

กระบวนการผลิตท่ีค่อนข้างซับซ้อน มีราคาท่ีค่อนข้างสูง นิยมใช้กับ พืชผัก ไม้ผล

คุณภาพสูง และพืชกลุ่มท่ีไม่ชอบคลอไรด์ ลดอาการไหม้ท่ีเกิดจากความเข้มข้นของปุ๋ย 
พืชกระถางในโรงเรือนแบบปิด หรือพืชท่ีเกษตรกรต้องการใช้ปุ๋ยในอัตราต่อต้นท่ี

ค่อนข้างสูง หรือเร่งรอบการผลิตในช่วงนอกฤดู เช่น ทุเรียน ส้ม มะม่วง มะนาว ลําไย 
แนะนําให้ใช้ปุ๋ยท่ีเป็นซัลเฟต เพื่อลดการเกิดพิษจากคลอไรด์ ทําให้สภาพต้นไม่โทรม

หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 

นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยซัลเฟตนั้นมีธาตุกํามะถันเป็นส่วนประกอบ จะช่วยในการ
เพิ่มคุณภาพ สีสัน กล่ิน คุณภาพการแปรรูป และคุณภาพการเก็บรักษาในกลุ่มพืชผัก 

ไม้ผล อีกด้วย เนื่องจากธาตุกํามะถันเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของกรดอะมิโน 

 และเอนไซม์หลายชนิด ส่วนของคุณสมบัติการละลาย จะละลายได้ค่อนข้างช้า 
กว่าโพแทสเซียมคลอไรด์ 

ปุ๋ยคลอไรด์กับปุ๋ยซัลเฟต  
มันตํางกันอยํางไร ? (ตํอ) 

คํา
ตอ

บ 



ที่มา:  
ควายดําทําเกษตร จาก https://m.facebook.com/blackbuffalofarmer 
ตราหญิงงาม จาก https://m.facebook.com/857925320994133/posts/3515366485249990/ 

เรียบเรียงโดย       ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ําชลประทาน 
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน 
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โพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50 + S17%)  

เรียกว่า “Surface of Potach” หรือ SOP 
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-61) 

เรียกว่า “Muriate of Potach” หรือ MOP 

SOP MOP 

คุณสมบัต ิ คุณสมบัติ 

โพแทสเซียม 50% 
ซัลเฟอร์ (S) 17% 
สร้างกลิ่นในพืช 
เป็นองค์ประกอบของโปรตีน  

กรดอะมิโนและวิตามิน 
ช่วยเพ่ิมรสชาติ สีสัน  

และความหวานให้ผลผลิต 

โพแทสเซียม 61% 
คลอรีน (Cl) 
เพ่ิมความสุกแก่ให้กับพืช 
ช่วยเร่งฮอร์โมนบางชนิดในพืช 
ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร 

สําหรับพืช 

และปุ๋ยอีกหนึ่งชนิดที่อยากแนะนําให๎ร๎ูจักก็คือ 
ปุ๋ยคลอไรด์ตํ่า Low-Chloride คือ ปุ๋ยท่ีผลิตโดยมีธาตุโพแทสเซียม จากแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม

ซัลเฟต 0-0-50 และ โพแทสเซียมคลอไรด์ 0-0-60 ผสมกัน โดยสัดส่วนการผสมของวัตถุดิบจะขึ้นอยู่กับ 
แต่ละผู้ผลิต แต่จะมีส่วนประกอบของปริมาณคลอไรด์อยู่ในระดับตํ่า มีราคาระดับกลางๆ ถูกกว่าปุ๋ยซัลเฟต 
แบบ 100% เหมาะกับพืชผัก ไม้ผลท่ัวไป 

เอาละครับส่ิงสําคัญท่ีเกษตรกรจะต้องพิจารณาก่อนว่า ปุ๋ยอะไรดีหรือไม่ดี ก็คือ จะต้องรู้ดิน รู้พืช 

รู้ข้อมูลของสวนหรือนาของตัวเองให้มากท่ีสุด ดีกว่าไปฟังคนนั้นว่าปุ๋ยตัวนั้นดี ปุ๋ยตัวนี้ดี เพราะพื้นท่ีแต่ละ

แปลงการตอบสนองต่อปุ๋ยแตกต่างกัน ถ้ายิ่งรู้ว่าดินตัวเองเป็นอย่างไร พืชท่ีตัวเองปลูกต้องการธาตุอาหาร
แบบไหน เราก็จะสามารถเลือกใช้ปุ๋ยได้ตรงความต้องการของดินและพืชได้มากท่ีสุด และคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป 
 ผมหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะได้คําตอบกันแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าท่านมีคําถามผมพร้อม  

 หาคําตอบ แล้วพบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ 



วัตถุประสงค ์
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