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..ปุยหมัก.. 

                   ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 

 

เปนท่ีทราบกันดีวาการทําการเกษตรนั้นจะใหผลผลิตท่ีดี ปจจัยท่ีสําคัญนอกเหนือจาก    
พันธุพืช น้ํา  และดินแลว ปจจัยท่ีสําคัญอีกปจจัยหนึ่งคือ ปุย จะเห็นไดวาสถิติการนําเขาปุยเคมีทางการเกษตร
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป เนื่องจากปริมาณของอินทรียวัตถุในดินสวนใหญอยูในระดับต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา
เกษตรกรสวนใหญแกปญหาโดยการเพ่ิมธาตุอาหารโดยการใสปุยเคมี ทําใหตนทุนการผลิตสูงกําไรนอยลง 
ดังนั้น การผลิตปุยหมักใชเอง จึงเปนทางเลือกหนึ่ง นอกจากจะทําใหอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมข้ึน ดินมีความอุดม
สมบูรณเพ่ิมข้ึน ลดตนทุนการผลิตลง ท้ังยังเปนการลดการใชสารเคมีทําใหปลอดภัยท้ังตัวเกษตรกรและ
ผูบริโภคอีกดวย 

ปุยหมักเปนปุยอินทรียชนิดหนึ่งท่ีทํามาจากวัสดุอินทรีย โดยผลิตดวยกรรมวิธีทําใหชื้น สับ 
หมัก บดรอน สกัด หรือดวยวิธีการอ่ืนและวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรียจนแปรสภาพจากรูป
เดิมจนไดเนื้อปุยท่ีลักษณะยุยขาดออกจากกัน เม่ือใสลงไปในดินจะมีการสลายตัวอยางชาๆ คอยๆ ปลดปลอย
ธาตุอาหารใหแกพืชอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง อีกท้ังยังชวยปรับปรุงสมบัติของดินท้ังทางดานกายภาพ เคมี 
และชีวภาพใหดีข้ึน เชน ในการปรับปรุงทางดานกายภาพการใสปุยหมักติดตอกันสงผลใหอนุภาคดินจับตัวกัน
เปนเม็ดดิน และมีความสามารถในการอุมน้ําไดดีข้ึน ในการปรับปรุงทางดานเคมีการใสปุยอินทรียทําใหธาตุ
อาหารตางๆ ท่ีใสลงไปในดินในรูปของปุยเคมีละลาย
ออกมาเปนประโยชนกับพืชไดมากข้ึน 
ในการผลิตปุยหมัก ทําได 2 วิธี คือ  
 1.การหมักปุยแบบใชอากาศ (aerobic 
composting)  เปนกระบวนการยอยสลายดวยจุลินทรีย
ชนิดใชออกซิเจนในสภาพท่ีความชื้น อุณหภูมิ รวมท้ัง
อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนท่ีเหมาะสม การ
หมักแบบใชอากาศนี้ จะ มี อัตราการยอยสลายเร็ ว 
ปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปของความรอนท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการออกซิเดชันของอินทรียคารบอนเปน
คารบอนไดออกไซด (CO2) โดยเม่ือมีการเติมอากาศแก
กองปุยจะทําใหภายในกองปุยมีออกซิเจนในปริมาณท่ี
เพียงพอตอการยอยสลาย การยอยสลายก็จะสามารถดําเนินไปไดอยางเร็ว ซ่ึงจะมีผลดี คือ จะทําใหการ
สูญเสียไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียท่ีระเหยสูอากาศลดลงได ขอดีของการหมักวิธีนี้ คือ การหมักโดยวิธีนี้จะ
ไมมีกลิ่น อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนระหวางการหมักนั้นคอนขางสูงพอท่ีจะฆาเชื้อโรคท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายตอคน 
และเม่ืออินทรียสารสวนใหญถูกยอยสลายไปแลว อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะลดลงอยางมาก ทําใหอุณหภูมิของ
กองปุยคอยๆ ลดลงจนใกลอุณหภูมิหองในท่ีสุด 

2. การหมักปุยแบบไมใชอากาศ (anaerobic composting)  เปนการยอยสลาย
อินทรียวัตถุในสภาพท่ีไมมีอากาศ อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนภายในปุยอยูในระดับใกลเคียงกับอุณหภูมิเฉลี่ยของ
อุณหภูมิอากาศภายนอก และเปนกระบวนการท่ีปลอยพลังงานออกมานอยกวาสภาพท่ีมีอากาศ โดยปุยท่ีได

บทความ 

การหมักปุยแบบใชอากาศ 
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จากการหมักโดยวิธีนี้คุณภาพปุยท่ีไดคอนขางต่ํา และการยอยสลายเกิดข้ึนไดชากวาการยอยสลายแบบใช
อากาศ  

ปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอประบวนการหมัก 
 

1. ความช้ืนในกระบวนการยอยสลายดวยจุลินทรีย ชนิดใชออกซิเจนจุลินทรียจะใชออกซิเจน
ในการรับสงอิเล็กตรอนท่ีสงถายเขาไปในเซลของจุลินทรีย และน้ําจะเปนตัวทําละลายสารอาหารตางๆ เพ่ือให
จุลินทรียสามารถนําไปใชประโยชนได การเจริญเติบโตของจุลินทรียจะหยุดชะงักถาวัตถุดิบแหงเกินไปหรือมี
ความชื้นต่ํา แตถาชื้นมากเกินไปจุลินทรียกลุมไมใชออกซิเจนจะเริ่มทํางานเนื่องจากน้ําจะเขาไปแทนท่ี
ออกซิเจนในชองวางตางๆ ทําใหปริมาณของออกซิเจนลดลงไมเพียงพอตอความตองการของจุลินทรียท่ี

ตองการออกซิเจน เปนสาเหตุของการเกิดกลิ่น 
และการหมักจะเสร็จชา ในระหวางการหมักจะตอง
รั ก ษ า ค ว า ม ชื้ น ข อ ง ก อ ง วั ส ดุ ใ ห ไ ด  50–60 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก  
 2. สัดสวนระหวางคารบอนกับไนโตรเจน  
(C:N ratio)  จะบงบอกถึงความยากงายในการ
ยอยสลาย ในวัสดุ ท่ี มี อัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจนสูง อัตราการยอยสลายต่ํา เนื่องจาก
ความไมสมดุลของคารบอน และไนโตรเจน แตถา
คาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนต่ํากวาคาท่ี

เหมาะสมจะเกิดการสูญเสียไนโตรเจนไปในรูปของแกสแอมโมเนียโดยเฉพาะสภาพอุณหภูมิและคาความเปน
กรดเปนดางสูง โดยแลวคารบอนจะไดจากเศษวัสดุพืช และไนโตรเจนสวนใหญจะไดจากมูลสัตว และ
สารประกอบไนโรเจน เชน ปุยยูเรีย ปกติเนื่องจากวัสดุอินทรียแตละชนิดมีสัดสวนระหวางคารบอนตอ
ไนโตรเจนแตกตางกันดังนั้นในการผลิตปุยหมักควรใชวัสดุท่ีมีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนท่ีเหมาะสมคือ 
30:1 หรือหากสูงเกินไปควรมีการเติมสารประกอบ
ไนโตรเจน เพ่ือใหอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนต่ําลง 
  นอกจากนี้ อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนยัง
เปนตัวบอกถึงความสมบูรณของการหมักปุยอีกดวย ถา
อัตราส วนของคารบอนตอ ไนโตร เจนสู งแสดงว า  
สารประกอบตางๆ ยังยอยสลายไมหมด  สํ าหรับ
อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนมาตรฐานท่ีใชกําหนด
สภาพของปุยหมักวาแปรสภาพไดท่ีดีแลวหรือไมจะมีคา
เทากับ20:1  
  3. อุณหภูมิ ปฏิกิริยาการยอยสลายโดย
จุลินทรียในกองปุยหมักจะใหความรอนออกมา โดยในระยะแรกนั้นอุณหภูมิจะคอยๆ สูงข้ึนจนถึง 50-60 องศา
เซลเซียส จุลินทรียท่ีชอบอุณหภูมิสูง (thermophile) จะยอยสลายวัสดุไดดี แตในกรณีท่ีอุณหภูมิสูงเกินไป จะ
มีผลไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ทําใหการยอยสลายลดลงไปดวย หลังจากนั้นอุณหภูมิจะคอยๆ 
ลดลงจนถึงระดับท่ีจุลินทรียชอบอุณหภูมิปานกลาง (mesophilic stage) เจริญเติบโตไดจะทําหนาท่ีในการ
ยอยสลาย จนสิ้นสุดการยอยสลาย อุณหภูมิต่ําสุดของกองปุยหมักท่ีเหมาะสม คือ 55 องศาเซลเซียส  
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 4. ออกซิเจน  การยอยสลายในกองปุยหมักจะเกิดข้ึนไดโดยการทํางานของจุลินทรียซ่ึงจุลินทรีย
จําเปนตองใชออกซิเจนในการเจริญเติบโตและการทํางานโดยเฉพาะจุลินทรียท่ีตองการออกซิเจน ดังนั้น จึง
จําเปนตองระบายอากาศเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนใหเพียงพอตอการเจริญเติบโต ถาจุลินทรียสามารถ
เจริญเติบโตไดดี ก็จะสามารถสรางเอนไซมออกมาเพ่ือยอยสลายไดมากข้ึนตามไปดวยแตถาหากออกซิเจนถูก
จํากัด หรือมีออกซิเจนนอยเกินไป ดังเชนในการหมักปุยท่ีอยูในสภาวะไรอากาศจะทําใหการหมักชาลง และ
เกิดกลิ่นในระหวางกระบวนการหมักดังนั้นจึงควรเติมออกซิเจนใหแกกองปุยหมัก เชน การใสทอพีวีซี ทอนไม
ไผท่ีเจาะรูทะลุปลอง หรือกลับกองปุยหมักเปนระยะเพ่ือใหจุลินทรียไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ   
  5. พีเอช (pH)  จุลินทรียท่ีเก่ียวของกับการยอยสลายนั้นจะมีความสามารถท่ีจะเจริญเติบโตท่ี
ความเปนกรดเปนดางท่ีแตกตางกันสําหรับการเปลี่ยนแปลงของ pH จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ใน
ระยะแรก pH จะอยูในชวงท่ีเหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรียตอมาเม่ือมีการยอยสลายของวัสดุ pH จะ
คอยๆ เปลี่ยนแปลง  และในการทําปุยหมักนั้นไมควรใชอินทรียสารท่ีเปนดางลวนๆ หรือเติมปูนลงไปจนเปน
ดางมากๆ เนื่องจากจะทําใหมีการสูญเสียไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมาก โดยท่ัวไปวัสดุหมักจะมีคาอยู
ในชวง 3.0-11.0 ก็สามารถนํามาทําปุยหมักได แตท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรจะอยูในชวง 5.5-8.0 
 6. วัสดุหมัก เศษวัสดุท่ีนํามาทําปุยหมักควรจะมีขนาดเล็กซ่ึงจะชวยใหการยอยสลายเกิดข้ึนได
เร็วข้ึน เนื่องจากมีพ้ืนท่ีผิวเพ่ิมมากข้ึนจึงงายตอการท่ีเชื้อจุลินทรียจะเขาทําปฏิกิริยากับวัตถุดิบนั้นๆ ขนาดท่ี
เปนท่ีตองการท่ีสุดสําหรับการทําปุยหมัก คือ นอยกวา 5 เซนติเมตร และวัสดุอินทรียท่ีนํามาทําปุยหมักไมควร
มีสารท่ีเปนพิษเปนสวนประกอบเชน ปริมาณโลหะหนักท่ีมีอยูในวัสดุหมักมีมากเกินไปจนเปนพิษตอจุลินทรีย 
ทําใหจุลินทรียไมสามารถเจริญเติบโตได จึงสงผลใหกระบวนการเปนปุยหมักชาลง  

 
การกองปุยหมักแบบใชออกซิเจน 
 สวนผสมของวัสดุในการทําปุยหมัก    

เศษพืชแหง 1,000 กิโลกรัม  มูลสัตว 200 กิโลกรัม    
 ปุยไนโตรเจน 2 กิโลกรัม   เชื้อจุลินทรีย 

การกองมี 2 วิธี ข้ึนกับชนิดของวัสดุท่ีมีขนาดเล็กใหคลุกเคลาวัสดุใหเขากันแลวจึงกองเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา สวนวัสดุท่ีมีชิ้นสวนใหญใหกองเปนชั้น ๆ ประมาณ 3-4 ชั้น โดยแบงสวนผสมท่ีจะกองออกเปน 
3-4 สวนตามจํานวนชั้นท่ีจะกองปุยหมัก 1 ตันใหมีขนาดประมาณความกวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 
เมตรการกองชั้นแรกใหนําวัสดุท่ีแบงไวสวนท่ีหนึ่งมากองเปนชั้น สูง 30-40 เซนติเมตร ย่ําใหพอแนนและรดน้ํา 

 
 

 
 
ใหชุมนํามูลสัตวโรยท่ีผิวหนาเศษพืช ตามดวยปุย

ไนโตรเจน แลวราดสารละลายเชื้อจุลินทรียใหท่ัวเพ่ือเพ่ิม
จุลินทรียในการยอยสลายวัสดุ หลังจากนั้นนําเศษพืชมา
กองทับเพ่ือทําชั้นตอไป ปฏิบัติเหมือนการกองชั้นแรก ทํา
เชนนี้อีก 2-3 ชั้น ชั้นบนสุดของกองปุยควรปดทับดวยเศษ
พืชท่ีเหลืออยูเพ่ือปองกันการสูญเสียความชื้น 

 

เติมปุยไนโตรเจนเพ่ือลด C: N ratio 

และเพ่ิมธาตุอาหารใหจุลินทรีย 
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รักษาความชื้นในกองปุย โดยรดน้ําใหกองปุยชุมอยูเสมอใหมีความชื้นประมาณ 50-60 เปอรเซ็นตโดย

น้ําหนัก ตรวจสอบโดยการหยิบวัสดุภายในกองปุยมาบีบดูอยาใหเปยกถึงขนาดมีน้ําออกจากงามนิ้วมือ หรือ
คลายมือออกไมมีน้ําติดตามฝามือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การกลับกองปุยหมัก ใหกลับกองปุยประมาณ 7-10 

วันตอครั้งเพ่ือเปนการระบายอากาศ เพ่ิมออกซิเจนใหกับ
กองปุยหมัก และชวยใหวัสดุคลุมเคลาเขากันอีกท้ังชวยลด
ความรอนในกองปุย ในกรณีทีไมมีแรงงานในการ  กลับกอง 
ปุยสามารถใชไมไผเจาะรูใหท่ัวแลวปกลงไปในกองปุยหมักให
ลึกรอบๆ กองปุยเพ่ือชวยในการถายเทอากาศใหกับกองปุย
ได 
 

 
 
 
 
หลักในการพิจารณาปุยหมักท่ีสมบูรณแลว 

1. อัตราสวนคารบอนและไนโตรเจนควรมีคาเทากับ 20 : 1 
2. สีของปุยหมัก หลักจากการยอยสลายปุยหมักท่ีสมบูรณจะมีสีน้ําตาลเขมจนถึงดํา 
3. ลักษณะของวัสดุเศษพืช จะมีลักษณะออน นุม ยุย และขาดออกจากกันไดงายไมแข็งกระดางเหมือนวัสดุตั้ง
ตนในการหมัก 
4. กลิ่นของวัสดุปุยหมักท่ีสมบูรณ จะไมมีกลิ่นเหม็น ในกรณีท่ีมีกลิ่นเหม็น หรือ กลิ่นฉุนแสดงวาการยอยสลาย
ยังไมสมบูรณ 
5. ความรอนในกองปุยหมัก ปุยหมักท่ียอยสลายสมบูรณแลวจะมีความรอนใกลเคียงกับอุณหภูมิภายนอก 
6. การเจริญเติบโตของพืชบนกองปุยหมัก  ปุยหมักท่ียอยสลายสมบูรณดีแลวมักจะมีพืชข้ึนมา แสดงวาปุยนั้น
สามารถนําไปใชไดโดยไมอันตรายตอพืช 

 
 

ปุยหมักท่ีสมบูรณ
 

การกลับกอง 
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 การใชปุยหมัก  

ขาว : ใช 2 ตันตอไร หวานใหท่ัวพ้ืนท่ีแลวไถกลบกอนปลูกพืช 
พืชไร : ใช 2 ตันตอไร โรยเปนแถวตามแนวปลูกพืช แลวคลุกเคลากับดิน 
พืชผัก : ใช 4 ตันตอไร หวานท่ัวแปลงปลูกไถกลบขณะเตรียมดิน 
ไมผล ไมยืนตน : เตรียมหลุมปลูก : ใช 20กิโลกรัมตอหลุม คลุกเคลาปุย
หมักกับดินใสรองกนหลุม 
ตนพืชท่ีเจริญแลว : ใช 20 - 50กิโลกรัมตอตน ข้ึนกับอายุของพืชและความ
อุดมสมบูรณของดิน โดยขุดรองตามแนวทรงพุมใสปุยหมักในรองและกลบ
ดวยดิน หรือหวานใหท่ัวภายใตทรงพุม 

ไมตัดดอก ใสปุยหมัก 2 ตันตอไร ไมดอกยืนตนใช 5-10 กิโลกรัมตอหลุม 

มาตรฐานปุยอินทรีย  
เนื่องจากปุยหมักท่ีมีการผลิตข้ึนจะมีลักษณะ และสมบัติท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับชนิด และแหลงท่ีมา

ของวัสดุท่ีใชในการหมัก เพ่ือใหเหมาะสมตอการนําไปใช และไมสงผลกระทบตอพืช จึงไดกําหนดมาตรฐาน
ของปุยอินทรียโดยเปนสภาพน้ําหนักปุยในสภาพชื้น ดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

สมบัติของปุย เกณฑกําหนด 

ขนาดของปุย (มิลลิเมตร) 
ความชื้นและสิ่งท่ีระเหยได (%โดยน้ําหนัก) 
อินทรียวัตถุ (%โดยน้ําหนัก) 
pH 
อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 
คาการนําไฟฟา (เดซิซีเมนตตอเมตร) 
ธาตุอาหารหลัก (% โดยน้ําหนัก) 

- ไนโตรเจน (%total N) 

- ฟอสฟอรัส (%total P2O5) 

- โพแทสเซียม (%total K2O) 
การยอยสลายท่ีสมบูรณ (% โดยน้ําหนัก) 
เกลือ (NaCl) (% โดยน้ําหนัก) 
กรวดขนาด 5 มิลลิเมตรข้ึนไป(% โดยน้ําหนัก) 
สารหนู (มก./กก.) 
แคดเมียม (มก./กก.) 
โครเมียม (มก./กก.) 
ทองแดง (มก./กก.) 
ตะก่ัว (มก./กก.) 
ปรอท (มก./กก.) 

ไมเกิน 12.5 x 12.5 
ไมเกิน 30  
ไมต่ํากวา 20  
5.5-8.5 
ไมเกิน 20:1 
ไมเกิน 10  
 
ไมนอยกวา 1.0  
ไมนอยกวา 0.5  
ไมนอยกวา 0.5  
มากกวา 80  
ไมเกิน 1  
ไมเกิน 2  
ไมเกิน 50  
ไมเกิน 5  
ไมเกิน 300  
ไมเกิน 500  
ไมเกิน 500  
ไมเกิน 2 
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ปริมาณการใชนํ้าของขาวประเภทนาดํา – นาหวานนํ้าตม 
ตามชวงอายุการเจริญเติบโต 

รายจังหวัด 
 

ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 
 

 การสงน้ําชลประทานสูแปลงเกษตรกรของพ้ืนท่ีรับน้ําจากชลประทานหรือพ้ืนท่ีโครงการสง
น้ํ า แล ะบํ า รุ ง รั กษา  นั้ น ได ม าจ าก  คํ านว ณจากค า สั มปร ะสิ ทธิ์ ก า ร ใช น้ํ า ของ พืช (Kc) 
ซ่ึงไดจากการศึกษาและทดลองจากสถานีทดลองการใชน้ําชลประทานท้ัง 8  แหง   รวมกับศูนยสาธิต
การใชน้ําชลประทานแมกลอง คูณกับคาปริมาณการใชน้ําของพืชอางอิง (ETo) มีคาแตกตาง ตามราย
ภาคและรายจังหวัด ซ่ึงการประเมินความตองการน้ําของขาวนี้จะเปนไปตามเง่ือนไขในการคํานวณท่ี
กําหนดไวดังนี้ 
 1. การคํานวณชวงเวลาความตองการน้ําของขาวใหเปนไปตามปฎิทินการเพาะปลูกรายภาค 
 2.การคํานวณปริมาณการใชน้ํ าของขาวจะเปนการคํานวณเปนรายสัปดาห ซ่ึงจะ
คลาดเคลื่อนบางกับรายเดือน ซ่ึงมีจํานวนวันระหวาง 28 – 31 วัน ในแตละเดือน 
 3. การคํานวณจะใชคาสัมประสิทธิ์ขาว (Kc)  โดยวิธีการ Penman-Monteith  
 4. ปริมาณการใชน้ําของพืชอางอิง (ETo) โดยวิธีของ  Penman-Monteith โดยใชขอมูล
อุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป  (พ.ศ. 2514 - 2543) 
 5. คาท่ีคํานวณไดเปนคาความตองการตามทฤษฎีในแปลงนาโดยตรง ไมรวมประสิทธิภาพ
การสงน้ําชลประทานและคาสูญเสียตาง ๆ 
 6. คาการซึมลึกของน้ําลงสูผิวดินชั้นลางไดประมาณรวมไป ซ่ึงไดประมาณอัตราการซึมลึก
ของแปลงนาในเขตภาคกลาง วันละ 1.0  มม. ภาคอ่ืนๆ วันละ  1.5  มม. 
 7. ชวงอายุการเจริญเติบโตไดแยกเปนระยะการเจริญเติบโต 4  ระยะ  ไดแก  ระยะขาวตั้ง
ตัว   ระยะขาวตั้งทอง   ระยะขาวออกดอก-รวง และระยะแกเก็บเก่ียว 
 8. การคํานวณปริมาณการใชน้ําของขาวจะแยกเปนนาหวานน้ําตมและแปลงนาดํา และจะ
คํานวณเฉพาะฤดูนาปรังเทานั้น   
 9. ปริมาณความตองการน้ําของขาวยังไมรวมปริมาณน้ําเตรียมแปลง (มีคา 200 มม. หรือ 
300  ลูกบาศกเมตรตอไร ) 
 สําหรับขอมูลปริมาณการใชน้ําของขาวประเภทนาดํา – นาหวานน้ําตมตามชวงอายุการ
เจริญเติบโตท่ีนํามาลงในวารสารฉบับนี้ ไดแก จังหวัดนราธิวาสและปตตานี 
 
 
 
 
 
 

 ในวงงาน 



ข้าวนาปรังภาคใต้(นาปรัง)

ตาราง การคํานวณหาความต้องการตั�งแต่ปลูกถึงเก็บเกี�ยวของข้าวนาปรังประเภทนาดําของจังหวัดนราธิวาส

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

ปักดํา

สัมประสิทธิ�การใช้นํ�าของข้าว (Kc) 1.03 1.07 1.12 1.29 1.38 1.45 1.50 1.48 1.42 1.34 1.23 0.94 0.86

ปริมาณการใช้นํ�าของพืชอ้างอิง (ETo) *           (มม./วัน) 4.69 4.84 4.84 4.84 4.84 4.36 4.36 4.36 4.36 4.07 4.07 4.07 4.07

ความต้องการนํ�าของข้าว                                 (มม./วัน) 4.83 5.18 5.42 6.24 6.68 6.32 6.54 6.45 6.19 5.45 5.01 3.83 3.50

อัตราการรั�วซึม                                                  (มม./วัน) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

ความต้องการนํ�าของข้าวรวมอัตราการรั�วซึม**   (มม./วัน) 6.33 6.68 6.92 7.74 8.18 7.82 8.04 7.95 7.69 6.95 6.51 5.33 5.00

ความต้องการนํ�าของข้าว                              (มม./สัปดาห์) 44.31 46.75 48.45 54.21 57.25 54.75 56.28 55.67 53.84 48.68 45.54 37.28 35.00

ความต้องการนํ�าของข้าว                       (ลบ.ม/ไร่/สัปดาห์) 70.90 74.80 77.51 86.73 91.61 87.61 90.05 89.07 86.14 77.88 72.87 59.65 56.00

ความต้องการนํ�าระยะตั�งตัว-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะตั�งท้อง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะสร้างผลผลิต-ข้าวสุก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะแก่ งดส่งนํ�าชลประทาน (ลบ.ม/ไร่)

รวมปริมาณความต้องการนํ�าตลอดอายุ    (ลบ.ม/ไร่)

หมายเหตุ

     * ให้ปรับเปลี�ยนตามจังหวัดที�ปลูก

     **จังหวัดในภาคกลางใช้ค่าการรั�วซึม 1.00 มม./วัน จังหวัดในภาคอื�นใช้ค่าการรั�วซึม 1.50 มม./วัน

310

358

237

116

1021

ก.ค.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

ระยะกลา้ 
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ข้าวนาปรังภาคใต้(นาปรัง)

ตาราง การคํานวณหาความต้องการตั�งแต่ปลูกถึงเก็บเกี�ยวของข้าวนาปรังประเภทนาดําของจังหวัดปัตตานี

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

ปักดํา

สัมประสิทธิ�การใช้นํ�าของข้าว (Kc) 1.03 1.07 1.12 1.29 1.38 1.45 1.50 1.48 1.42 1.34 1.23 0.94 0.86

ปริมาณการใช้นํ�าของพืชอ้างอิง (ETo) *           (มม./วัน) 4.76 4.73 4.73 4.73 4.73 4.15 4.15 4.15 4.15 3.89 3.89 3.89 3.89

ความต้องการนํ�าของข้าว                                 (มม./วัน) 4.90 5.06 5.30 6.10 6.53 6.02 6.23 6.14 5.89 5.21 4.78 3.66 3.35

อัตราการรั�วซึม                                                  (มม./วัน) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

ความต้องการนํ�าของข้าวรวมอัตราการรั�วซึม**   (มม./วัน) 6.40 6.56 6.80 7.60 8.03 7.52 7.73 7.64 7.39 6.71 6.28 5.16 4.85

ความต้องการนํ�าของข้าว                              (มม./สัปดาห์) 44.82 45.93 47.58 53.21 56.19 52.62 54.08 53.49 51.75 46.99 43.99 36.10 33.92

ความต้องการนํ�าของข้าว                       (ลบ.ม/ไร่/สัปดาห์) 71.71 73.48 76.13 85.14 89.91 84.20 86.52 85.59 82.80 75.18 70.39 57.75 54.27

ความต้องการนํ�าระยะตั�งตัว-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะตั�งท้อง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะสร้างผลผลิต-ข้าวสุก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะแก่ งดส่งนํ�าชลประทาน (ลบ.ม/ไร่)

รวมปริมาณความต้องการนํ�าตลอดอายุ    (ลบ.ม/ไร่)

หมายเหตุ

     * ให้ปรับเปลี�ยนตามจังหวัดที�ปลูก

     **จังหวัดในภาคกลางใช้ค่าการรั�วซึม 1.00 มม./วัน จังหวัดในภาคอื�นใช้ค่าการรั�วซึม 1.50 มม./วัน

306

346

228

112

993

ก.ค.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

ระยะกลา้ 
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ข้าวนาปรังภาคใต้ (นาปรัง)

ตาราง  การคํานวณหาความต้องการตั�งแต่ปลูกถึงเก็บเกี�ยวของข้าวนาปรังประเภทนาหว่านนํ�าตมของจังหวัดนราธิวาส

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

สัมประสิทธิ�การใช้นํ�าของข้าว (Kc) 0.80 1.05 1.25 1.40 1.50 1.60 1.63 1.68 1.60 1.60 1.50 1.36 1.08 0.65

ปริมาณการใช้นํ�าของพืชอ้างอิง (ETo) *           (มม./วัน) 4.69 4.69 4.84 4.84 4.84 4.84 4.36 4.36 4.36 4.36 4.07 4.07 4.07 4.07

ความต้องการนํ�าของข้าว (มม./วัน) 3.75 4.92 6.05 6.78 7.26 7.74 7.11 7.32 6.98 6.98 6.11 5.54 4.40 2.65

อัตราการรั�วซึม (มม./วัน) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

ความต้องการนํ�าของข้าวรวมอัตราการรั�วซึม** (มม./วัน) 5.25 6.42 7.55 8.28 8.76 9.24 8.61 8.82 8.48 8.48 7.61 7.04 5.90 4.15

ความต้องการนํ�าของข้าว (มม./สัปดาห์) 36.76 44.97 52.85 57.93 61.32 64.71 60.25 61.77 59.33 59.33 53.24 49.25 41.27 29.02

ความต้องการนํ�าของข้าว (ลบ.ม/ไร่/สัปดาห์) 58.82 71.95 84.56 92.69 98.11 103.53 96.40 98.84 94.93 94.93 85.18 78.79 66.03 46.43

ความต้องการนํ�าระยะหว่านข้าว ระบายนํ�าแห้ง***

ความต้องการนํ�าระยะตั�งตัว-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะตั�งท้อง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะสร้างผลผลิต-ข้าวสุก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะแก่ งดส่งนํ�าชลประทาน (ลบ.ม/ไร่)

รวมปริมาณความต้องการนํ�าตลอดอายุ    (ลบ.ม/ไร่)

หมายเหตุ

     * ให้ปรับเปลี�ยนตามจังหวัดที�ปลูก

     **จังหวัดในภาคกลางใช้ค่าการรั�วซึม 1.00 มม./วัน จังหวัดในภาคอื�นใช้ค่าการรั�วซึม 1.50 มม./วัน

     ***เริ�มสัปดาห์ที� 3 ส่งนํ�าครั�งแรกหลังข้าวอายุประมาณ 15 วัน เป็นปริมาณนํ�า 50 - 80 มม.หรือเท่ากับ 80 - 128 ลบ.ม/ไร่

ก.ค.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

ระบายนํ�าแห้ง

ระบายนํ�าแห้ง

1171

406

394

259

112
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ข้าวนาปรังภาคใต้ (นาปรัง)

ตาราง  การคํานวณหาความต้องการตั�งแต่ปลูกถึงเก็บเกี�ยวของข้าวนาปรังประเภทนาหว่านนํ�าตมของจังหวัดปัตตานี

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

สัมประสิทธิ�การใช้นํ�าของข้าว (Kc) 0.80 1.05 1.25 1.40 1.50 1.60 1.63 1.68 1.60 1.60 1.50 1.36 1.08 0.65

ปริมาณการใช้นํ�าของพืชอ้างอิง (ETo) *           (มม./วัน) 4.76 4.76 4.73 4.73 4.73 4.73 4.15 4.15 4.15 4.15 3.89 3.89 3.89 3.89

ความต้องการนํ�าของข้าว (มม./วัน) 3.81 5.00 5.91 6.62 7.10 7.57 6.76 6.97 6.64 6.64 5.84 5.29 4.20 2.53

อัตราการรั�วซึม (มม./วัน) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

ความต้องการนํ�าของข้าวรวมอัตราการรั�วซึม**  (มม./วัน) 5.31 6.50 7.41 8.12 8.60 9.07 8.26 8.47 8.14 8.14 7.34 6.79 5.70 4.03

ความต้องการนํ�าของข้าว (มม./สัปดาห์) 37.16 45.49 51.89 56.85 60.17 63.48 57.85 59.30 56.98 56.98 51.35 47.53 39.91 28.20

ความต้องการนํ�าของข้าว (ลบ.ม/ไร่/สัปดาห์) 59.45 72.78 83.02 90.97 96.26 101.56 92.56 94.89 91.17 91.17 82.15 76.05 63.85 45.12

ความต้องการนํ�าระยะหว่านข้าว ระบายนํ�าแห้ง***

ความต้องการนํ�าระยะตั�งตัว-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะตั�งท้อง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะสร้างผลผลิต-ข้าวสุก   (ลบ.ม/ไร่)

ความต้องการนํ�าระยะแก่ งดส่งนํ�าชลประทาน (ลบ.ม/ไร่)

รวมปริมาณความต้องการนํ�าตลอดอายุ    (ลบ.ม/ไร่)

หมายเหตุ

     * ให้ปรับเปลี�ยนตามจังหวัดที�ปลูก

     **จังหวัดในภาคกลางใช้ค่าการรั�วซึม 1.00 มม./วัน จังหวัดในภาคอื�นใช้ค่าการรั�วซึม 1.50 มม./วัน

     ***เริ�มสัปดาห์ที� 3 ส่งนํ�าครั�งแรกหลังข้าวอายุประมาณ 15 วัน เป็นปริมาณนํ�า 50 - 80 มม.หรือเท่ากับ 80 - 128 ลบ.ม/ไร่

ระบายนํ�าแห้ง

ระบายนํ�าแห้ง

1141

402

380

249

109

ก.ค.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
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    “ผักบุงจีน” 
 

 

อยางท่ีทราบกันวาในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาภัยแลงทุกป เนื่องจากปริมาณน้ําท่ีกัก

เก็บไวไมเพียงพอตอการทําการเกษตร สงผลกระทบตอการทําการเกษตรอยางหลีกเลี่ยงไมไดโดยเฉพาะการทํา

นา หนึ่งในวิธีรับมือกับปญหานี้ คือ การปลูกพืชน้ํานอยหรือพืชทนแลง นอกจากจะทําใหเกษตรกรมีรายไดจาก

การทําการเกษตรเพ่ิมข้ึนแลว ยังชวยปรับหนาดินใหดีข้ึนไดดวย เนื่องจากไมไดมีการปลูกพืชซํ้าๆตลอดท้ังป แต

เปนการปลูกพืชหมุนเวียน ทําใหหนาดินมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน ดังนั้นในวารสารฉบับนี้ทางสวนการใชน้ํา

ชลประทานจึงมีพืชใชน้ํานอยมาแนะนําทานผูอาน คือ ผักบุงจีน   

ผักบุงจีน เปนผักท่ีคนไทยนิยมบริโภค ปลูกงายเจริญเติบโตเร็ว ดูแลรักษางาย อายุเก็บเก่ียวสั้น
ใชเวลารวมประมาณ 25 วัน ไมคอยมีปญหาเรื่องโรคแมลงและสภาพอากาศ ปลูกไดตลอดปและข้ึนไดในดินแทบ
ทุกชนิด สภาพอากาศไมเปนปญหาในการเจริญเติบโต ใชน้ํานอยเฉลี่ยวันละ 4.44 มิลลิเมตร เปนผักท่ีปลูกแลวมี
ตลาดรองรับเสมอ แหลงปลูกท่ีสําคัญ ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี นครนายก 
พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค ขอนแกน อุบลราชธานี นครราชสีมา และสงขลา แหลงผลิตเมล็ดพันธุผักบุงจีนเปน
การคาท่ีสําคัญ ไดแก นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี 

  ลักษณะของผักบุงจีน รากเปนระบบรากแกว มีรากแขนง แตกออกทางดานขางของรากแกว
และมีรากฝอยบริเวณขอของลําตนมักเกิดบริเวณโคน ระยะเติบโตจะมีลําตนตรง ใบจะเปนใบเดียว รูปคลายหอก 
โคนใบกวาง เรียวเล็กไปตอนปลาย 

ผักบุงจีนมีคุณคาทางอาหารสูงประกอบดวยวิตามิน และแรธาตุท่ีจําเปนตอรางกาย โดยเฉพาะ
วิตามิน เอ ชวยบํารุงสายตา มีปริมาณสูงถึง 9,550 หนวยสากล เม่ือรับประทานสด 100 กรัม และ 6,750 หนวย
สากล เม่ือรับประทานสุกแลว 100 กรัม นอกจากนี้ยังมี แคลเซียม ฟอสฟอรัสและไวตามินซีเปนองคประกอบ
สําคัญดวย 
 
 
 
การปลูกและดูแล 

สามารถปลูกไดท้ังในแปลง และในอุปกรณจากครัวเรือน เชน ตะกรา การปลูกในตะกราทําได
โดยนําตะกรามาวางซอนกับกระบะ นํามะพราวสับลางน้ําใหสะอาดกอนใสตะกรา โดยใหมีความสูงประมาณ ¾ 
นิ้ว ใสน้ําสะอาดใหสูงเสมอมะพราวสับ โรยเมล็ดผักบุงใหท่ัว นําฝาหรือภาชนะมาปดดานบนเพ่ือปองกันสัตว
ทําลาย และใหวางในท่ีรมไมตองตากแดด ท้ิงไว 2 วัน รากจะงอก ดูระดับน้ําถาลดลงใหเติมใหสูงเทาเกา ถา
เมล็ดงอกแลวไมตองปดฝา สังเกตระดับน้ําประมาณวันท่ี 5  ใหเติมปุยดวยความสูงของระดับน้ําเดิม และนําไปไว
กลางแจงรับแสงแดด ครบ 15 วัน เปลี่ยนกระบะใบใหญ เพ่ือใหรากยาวไดสะดวก เติมปุยใหระดับน้ําเสมอ
มะพราวสับ พอครบ 3 สัปดาห หรือ 21 วัน ตนจะยาวประมาณ 10-12 นิ้ว ใหถายน้ําปุยออกและใสน้ําสะอาดไว 
3-5 วัน  เพ่ือลางปุยตกคางออก และตัดไดทันที 

  ปกิณกะ 

 

ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 

 

การปลูกผักบุงจีน 
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การปลูกในแปลง  ควรไถตากดินประมาณ 7-10 วัน โดยการปลูกแบบรองสวน หรือรองผัก ไถ
ตากดิน พรวนดิน ใสหมักหรือปุยคอก และปูนขาวหากดินเปนกรดมากเกินไป ยกรอง รดน้ําแปลงปลูกใหชุม 
แลวนําเมล็ดผักบุงจีนหวานให กระจายท่ัวท้ังแปลง แลวคลุมดวยฟางขาวบางๆ รดน้ํา กอนปลูกควรแชเมล็ดใน
น้ํา 6-12 ชั่วโมงเพ่ือใหงอกเร็วข้ึน ผักบุงจีนเปนพืชท่ีชอบดินชุมชื้น แตไมแฉะขัง รดน้ําให สมํ่าเสมอ วันละ 1- 2 
ครั้ง เวนชวงฝนตก อยาใหขาดน้ําเพราะจะทําใหชะงักการเจริญเติบโต ตนแข็ง กระดาง เหนียว ไมนา
รับประทาน เม่ือผักบุงจีนงอกได 7-10 วัน ก็เริ่มหวานปุยสูตร 46-0-0 โดยหวานบางๆ และควรใสกอนเก็บเก่ียว
อีก 1 ครั้ง เม่ืออายุประมาณ 15-18 วัน  

การเก็บเกี่ยว 

           หลังหวานเมล็ดพันธุลงแปลง 20-25 วัน ผักบุงจะเจริญเติบโต มีความสูง 30-35 ซม. ถอนออก
จากแปลงท้ังตนและราก ใหน้ํากอนถอนเพ่ือใหถอนงาย รากไมขาดมาก หลังจากนั้นลางตนและรากใหสะอาด
นํามาผึ่งไว  

     ศัตรูท่ีสําคัญของผักบุงจีน 

โรคท่ีสําคัญ 

โรคราสนิมขาว White Rust  

สาเหต ุ เกิดจากเชื้อรา Albugo ipomoea-aquaticae Sawada ซ่ึงเปนเชื้อราชั้นต่ํา  

อาการ พบจุดสีเหลืองซีดดานบนของใบ ดานใตใบตรงกันขามจะเปนตุมนูนเล็กๆ ขนาด 1-2 มิลลิเมตร 
อาจพบลักษณะปุมปม หรือบวมพองโตข้ึนในสวนของกานใบและลําตน  

การปองกันรักษา เลือกใชเมล็ดจากแหลงท่ีไมมีโรคระบาดมากอน เม่ือมีโรคระบาดใหฉีดพนใตใบดวย 
เมตาแล็กซิล (metalaxyl) สลับกับแมนโคเซ็บ (mancozeb) ตามอัตราท่ีแนะนําบนฉลาก หากมีฝนตกชุกให
ผสมสารจับใบ  หรือคลุกเมล็ดกอนปลูกดวย เมตาแล็กซิล (metalaxyl) ใชนํ้าสกัดชีวภาพ สมุนไพรปองกันกําจัดเช้ือ

รา ควรดูแลระบบการใหน้ําในแปลงปลูก อยาใหแฉะจนเกินไป  

โรคใบไหม Leaf blight  

สาเหต ุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv.  

อาการ เกิดจุดตุมใสเล็กๆใตใบ ตอมาจุดแผลจะขยายออกกลายเปนสีน้ําตาล-สีดํา ฉํ่าน้ํา ใบจะเหลือง
ซีดและแหงเหี่ยวรวงหลนจากตน  

การปองกันรักษา  เก็บรวบรวมพืชท่ีเปนโรค เผาทําลาย ใชปูนขาวอัตรา 500 กิโลกรัมตอไร คลุกดิน
แลวตากดินไวอยางนอย 1 เดือน หรือปลูกพืชชนิดอ่ืนหมุนเวียน 
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แมลงท่ีสําคัญ 

เพล้ียออน Aphid  

ลักษณะ ตัวออนมีสีตางกัน สวนใหญสีเขียวเขมจนเกือบดํา หากเกิดใตกลุมใบท่ีหนาแนนมาก และ
อุณหภูมิสูง อาจมีสีซีดเหลืองหรือเกือบขาว ออกลูกเปนตัวตามใบและชอดอก ตัวออนจะแกภายใน 4-20 วัน 
ข้ึนอยูกับอุณหภูมิ ใหตัวออนประมาณ 20-140 ตัวตอครั้ง ทุก 2-9 วัน เขาทําลายโดยดูดกินน้ําเลี้ยงจากพืช ทํา
ใหชะงักการเจริญเติบโต 

การปองกัน ใชสารเคมี พิษตกคางนอยท่ีสุด หรือไมควรใชเลย  

ผีเส้ือหัวกะโหลก Death’s head Moth  

ลักษณะ ตัวแกเปนผีเสื้อสีน้ําตาล ตัวหนอนมีสีเขียวมีแถบสีเหลืองขอบฟาขางลําตัวขนาดโตเต็มท่ี 10-
12 ซม.วางไขสีเขียวเปนใบเดี่ยวตามใบพืชอาศัยระยะไขฟกประมาณ 5 วัน ออกเปนตัวหนอนกัดกินใบประมาณ 
3 สัปดาห เขาดักแดในดินระยะดักแดประมาณ 2 สัปดาห เขาทําลายโดยตัวหนอนกัดกินใบ  

การปองกัน ใชสารเคมี พิษตกคางนอยท่ีสุด  

 
เอกสารอางอิง 

 
กรมวิชาการเกษตร. มปป. การปลูกผักบุงจีน. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.doa.go.th/ 

hortold/index.php?option=com_content&view=article&id=131:waterconvolvulus&cati
d=25:plantmanagement (20 มีนาคม 2560) 

เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา และ ภัสรา ชวประดิษฐ. 2539. ผักบุงจีน (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: 
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/veget4.pdf (20 มีนาคม 2560) 

มานัส กองแกว และคณะ. 2555. การศึกษาหาปริมาณการใชน้ําของผักบุงจีน. สวนการใชน้ําชลประทาน  
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน. 

สํานักงานเขตหนองจอก. มปป. คูมือปลูกผักสวนครัว (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: 
http://km.nongchoktravel.com/attach/knowledge_1438932994_kasetmanual.pdf (20 
มีนาคม 2560)  

 

http://www.doa.go.th/%20hortold/index.php?option=com_content&view=article&id=131:waterconvolvulus&catid=25:plantmanagement
http://www.doa.go.th/%20hortold/index.php?option=com_content&view=article&id=131:waterconvolvulus&catid=25:plantmanagement
http://www.doa.go.th/%20hortold/index.php?option=com_content&view=article&id=131:waterconvolvulus&catid=25:plantmanagement
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/veget4.pdf%20(20
http://km.nongchoktravel.com/attach/knowledge_1438932994_kasetmanual.pdf%20(20
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     ... สุขแบบพอเพียงและมีความสมดุลชีวิต ... 

        ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 
 

  “...พอเพียง มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง 

คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาประเทศใดมี

ความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปน

สุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอ่ืน...” ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง พระราชดํารัสของในหลวงแดพสกนิกรชาวไทย วันท่ี 4  ธันวาคม  2541    

  เม่ืออานพระราชดํารัสของในหลวงขางตน ผูอานสวนใหญคงเกิดความ ซาบซ้ึง  อบอุน และ

สุขใจ เปนแนวคิดท่ีเขาใจงาย ปฏิบัติตามไดอยางไมยากเย็น นํามาใชไดกับชีวิตในทุกดาน ดานการเรียน ดาน

การทํางาน ดานการเงิน  ดานครอบครัว ดานความรัก ดานสังคม  ผูเขียนเคยถามตัวเองวาเขาใจคําวา 

พอเพียงจนแลวเกิดความสมดุลในชีวิตหรือไม การดําเนินชีวิตของตัวเองในปจจุบันนี้เขาใกลคําวา พอเพียง 

หรือยัง  มีความเปนไปไดหรือไมท่ีตัวเองจะสามารถปฏิบัติตนไดตามหลักความพอเพียงขางตน จนไดพบหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอยกตัวอยาง เรื่องงายๆ ใกลตัว เก่ียวกับการใชจายเงินทองของตนเอง โดยตองไม

เบียดเบียนใคร หรือหยิบยืมเงินทองผูอ่ืนมาใชจนเปนหนี้เปนสินทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน ขาวของท่ีซ้ือ

มาเพ่ือใชอยางมีประโยชนแกตนเองอยางคุมคา ทําใหเราเกิดความสุขใจ เกิดกําลังใจ ท่ีตนเองสามารถใชเงิน

สรางความสุขและสมดุลใหแกตนเองได  จัดอยูในหลักท่ีทําใหเกิดความสมดุลของชีวิต ตามท่ีสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาวถึงความสุข 8 ประการ เพ่ือความสมดุลของชีวิต ดังนี้ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

สาระเพือ่ชีวิต 

1. Happy Body    มีสุขภาพรางกายแข็งแรง   

โดยการออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน  วันละ 30  นาที  เพ่ือใหรางกายแข็งแรง สดชื่น 

แจมใส หางไกลโรค รางกายท่ีแข็งแรงสงผลใหการดําเนินชีวิตในทุกๆ ดาน  ดําเนินตอไปได ดังคํา

ท่ีวา “ความไมมีโรค เปนลาภอันประเสริฐ”   โดยเราสามารถเลือกวิธีออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับ

อายุและสภาพรางกายของตัวเอง เพราะแคขยับก็เทากับการออกกําลังกาย  
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2. Happy Hearth  มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน 

แบงบันผูอ่ืนอยางเหมาะสม  “ยิ่งใหยิ่งได”  การรูจักชวยเหลือแกผูอ่ืนท่ีมีโอกาสนอยกวาเรา สงผล

ใหเรามีความสุขใจ สบายใจ ไดเห็นผูอ่ืนไดรับความสุขจากการแบงปนทุกวัน โดยการแบงปนไมได

หมายถึงแบงปนเงินทอง ของใช เทานั้น แตยังหมายถึงการชวยเหลือดานอ่ืนๆ เชน การออกแรง

ชวยทํางาน การใหแนวคิดท่ีดี การชวยแกปญหา โดยตั้งอยูบนความจริงใจและปรารถนาดี 

3. Happy Relax รูจักผอนคลายจิตใจ  

หากิจกรรมท่ีทําแลวมีความสุขเพ่ือไมใหรูสึกกดดันมากเกินไป หางานอดิเรกท่ีตัวเองชื่นชอบ ถนัด 

และมีความสุขท่ีไดทํา เชน การวาดรูป  การประดิดประดอย การดูทีวี การรองเพลง เปนตน เม่ือเรา

รูสึกผอนคลายเราก็จะรูสึกมีความสุข จิตใจแจมใส 
 

4. Happy Brain หม่ันพัฒนาตนเอง 

เรียนเพ่ือรูและสอนคนอ่ืนได การพัฒนาตนเองโดยการหาความรู ความชํานาญใหแกตนเองชวยให

เราเกิดความฉลาด เกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ  เม่ือเราพัฒนาตนเองจนเกิดความรูแลว

ก็สามารถนําความรูไปเผยแพรและสอนผูอ่ืนตอไป 

5. Happy Soul ศรัทธาในศาสนา  

มีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต การใชชีวิตโดยดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา แมเพียงยึดหลักศีล 

5 ในการดําเนินชีวิต เราก็เกิดความสุข สงบในชีวิตแลว  
 

6. Happy  Money  มีชีวิตท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

การรูจักใชเงินอยางเหมาะสมกับรายไดของตนเอง จัดสรรเงินออกเปนหมวดหมู มีการเก็บออม ไม

สรางหนี้สิน เบียดเบียนผูอ่ืน  ถาจําเปนตองกูยืมควรดูความจําเปน เชน กูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย เพ่ือ

การศึกษา เปนตน  การใชจายเงินเพ่ือซ้ือของราคาแพงแตเรายังไมพรอมไมมีเงินกอน เราควรอดทน 

รอ มีการวางแผนการใชจายเพ่ือในอนาคตเราจะไดใชชีวิตไมลําบาก 
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จะเหน็ไดวาหลักความพอเพียงและความสมดุลของชีวิตท้ัง 8 ขอ นี้ ถาเราสามารถปฏิบัติตาม 
ก็จะทําใหเราสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน แมมีปญหาใดเกิดข้ึนในชีวิต
เราก็จะสามารถแกไขปญหาตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ....  

สวัสดี... 

 

เอกสารอางอิง 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 2560. ความสุข 8 ประการ เพ่ือความสมดุลของ
ชีวิต. SOOK MAGAZINE (52): หนา 33. 

 

 

7. Happy Family  ดูแลครอบครัว 

รัก หวงใย และเอาใจใสกัน ครอบครัวท่ีดีเปนจุดเริ่มตนของทุกสิ่ง ครอบครัวท่ีดีเปนรั้วปองกันสิ่ง

ตาง ๆ ครอบครัวท่ีดี เขมแข็ง ชวยทําใหสมาชิกมีความสุข มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตเพ่ือไปตอสู

กับสังคมขางนอก  

8. Happy Society  ดูแลองคกรหรือสังคมของตน 

สามัคคีและเอ้ือเฟอกัน การสรางความสามัคคีกันภายในหนวยงานของตน จะทําใหเกิดความเปน

ปกแผนภายในหนวยงาน สมาชิกในองคกรเกิดความรัก มีจิตใจท่ีเอ้ือเฟอกัน แบงปนกัน เม่ือมี

ปญหาใด ๆ เกิดข้ึน องคกรของเราก็จะดําเนินงานตอไปได 
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...วันนํ้าโลกเพ่ือการเกษตร.... 

 
ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 

 
ถาม    วันน้ําโลกเพ่ือการเกษตร (World Water Day for Agriculture) ตรงกับวันใด  

กําหนดข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคใด  
 
ตอบ  องคการสหประชาชาติกําหนดใหวันท่ี  22  มีนาคม ของทุกปเปนวันน้ําโลก เพ่ือใหทุกประเทศ
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ํา และกระตุนใหประชาคมโลกรวมกันอนุรักษทรัพยากรน้ําโดยชวยกัน
ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาแหลงน้ําอยางตอเนื่องและยั่งยืนสําหรับอนาคต   
 โดยในวันท่ี 23  มีนาคม  พ.ศ. 2560  สมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ 
โดยคณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการเครือขายนานาชาติดานน้ําและระบบนิเวศนของนาขาว  
(International Network for Water and Ecosystem in Paddy Fields : INWEPFI) ไดจัดโครงการเสวนา 
เรื่อง “วันน้ําโลกเพ่ือการเกษตร” ข้ึน   ณ  หองประชุมอาคารชูชาติ กําภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน 
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงกองบรรณาธิการวารสารขาวเกษตรชลประทาน ไดเขารวมงานและรับฟง
การบรรยาย ในหัวขอตาง ๆ ไดแก   

1. การบรรยาย “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเกษตรในประเทศไทย” โดย     
ดร. นิพนธ  พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  

2. การเสวนา  “จากนาเปยกสลับแหง...สูแปลงใหญ ฯลฯ” โดย นายเจนศักดิ์   ลิมปติ       
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงานชลประทานท่ี 1 กรมชลประทาน และนายชินวัฒน  
พรหมมาณพ  ผูอํานวยการโครงการชลประทานปตตานี สํานักงานชลประทานท่ี 17 กรมชลประทาน  

 
ซ่ึงการเขารับฟงการบรรยายในครั้งนี้ทางกองบรรณาธิการวารสารขาวเกษตรชลประทาน

ไดรับความรูอยางมากมายเพ่ือนํามาพัฒนา ปรับปรุงการทํางาน จึงขอขอบคุณทางคณะผูจัดงาน “วันน้ําโลก
เพ่ือการเกษตร”  ท่ีใหโอกาสเขารวมงานและรับฟงการบรรยาย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดเขารวมงานอีกใน
โอกาสตอไป 

 
 

 

 

....สวัสด.ี... 
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วัตถุประสงค 
เพ่ือเผยแพรความรูดานการใชน้ําชลประทานทางการเกษตร  และเปนสื่อกลาง

ในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกันระหวางเจาหนาท่ีชลประทาน    
เจาหนาท่ีการเกษตร  นักอุทกวิทยา และผูสนใจท่ัวไป 

ที่ปรึกษา: อธิบดีกรมชลประทาน 
 รองอธิบดีกรมชลประทาน 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 ผูอํานวยการสวนการใชน้ําชลประทาน 
 หัวหนาฝายวิจัยการใชน้ําชลประทาน 
                หวัหนาฝายสถิติการใชน้ําชลประทาน 

บรรณาธิการ :  นายพงษเทพ  ประกอบธรรม 
กองบรรณาธิการ: นางสาวฉวีวรรณ  สุดจิตร          นายสถาพร  นาคคนึง    
 นางสาวทัศนีย  แกวมรกฎ  

หนวยงาน :     ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน (ตึกอํานวยการช้ัน4  หอง 04-06) 
 สวนการใชน้ําชลประทาน       สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 กรมชลประทาน สามเสน         เขตดุสิต กทม. 10300 
                         http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/db/default.htm  
 โทร. (02) 241-0741-9   ตอ 2395    Fax: (02) 241-4794 
 
  

พมิพ์สําเนาโดย ฝ่ายการพมิพ์   

สํานักเลขานุการกรม กรมชลประทาน 
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