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คืนความอดุมสมบรูณ์ให้ดิน เพ่ิมผลผลิตพืช 

 
การน าที่ดนิไปใช้ประโยชน์เพื่อท าการเกษตรอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน โดยขาดการ

จดัการดแูลรกัษาทีถู่กวธิ ีจะท าใหส้ภาพดนิเกดิความเสื่อมโทรม ขาดอนิทรยีวตัถุ เน้ือดนิแน่นทบึ ดนิมี
สภาพเป็นกรดจดัและความอุดมสมบูรณ์ต ่า จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องมีการปรบัปรุงบ ารุงดิน  เพื่อคืน
ความอุดมสมบรูณ์ใหก้บัดนิ 

นายสุรเดช เตยีวตระกูล อธบิดกีรมพฒันาที่ดนิ กล่าวว่า กรมพฒันา
ทีด่นิ เป็นหน่วยงานหลกัทางดา้นวชิาการทีม่คีวามเชีย่วชาญในการส ารวจดนิ
และการพฒันาที่ดนิ ซึ่งมสีถานีพฒันาทีด่นิกระจายอยู่ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
และมหีมอดนิอาสาประจ าหมู่บา้นต่างๆ กว่า 80,000 คน เป็นผูช้่วยเจา้หน้าที่
ของกรมพฒันาที่ดิน ในการท าหน้าที่วิทยากรเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์
บรกิารให้ความรู้ความเขา้ใจแก่เกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกบัการใช้นวตักรรม
และเทคโนโลยกีารจดัการทรพัยากรดนิและน ้า การอนุรกัษ์ดนิและน ้าวธิกีาร
ปรบัปรุงบ ารุงดนิใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์ วธิกีารดูแลรกัษาแหล่งน ้าในไร่นา 

การปลกูหญา้แฝกเพือ่การอนุรกัษ์ดนิและน ้า เพื่อใหเ้กษตรกรในยุค 4.0 สามารถน าความรูต้่างๆ ไปใช้
ปฏบิตัิได้เอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรดนิและน ้าเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัวชิาการ ซึง่เกษตรกรจะตอ้งมวีธิกีารป้องกนั
และแก้ไขการสูญเสยีความอุดมสมบูรณ์ของดนิ มกีารปรบัปรุงบ ารุงดนิที่เหมาะสม และต้องท าอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ จงึจะท าใหม้กีารลดตน้ทุนและเพิม่ผลผลติไดม้ากขึน้ อกีทัง้สามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ไดอ้ยา่งคุม้คา่และยัง่ยนืตลอดไป 

ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งท าการปรบัปรุงบ ารุงดนิใหม้สีภาพทีเ่หมาะสมต่อการปลูกพชื มปีรมิาณน ้า
และแรธ่าตุอาหารเพยีงพอ เน้ือดนิมอีนิทรยีวตัถุอยูม่ากและไม่มสีารทีเ่ป็นพษิต่อพชื มคี่า pH ประมาณ 
5.5 ถงึ 7.0 จงึจะช่วยเพิม่ผลผลติพชืใหสู้งขึ้น เกษตรกรต้องท าการปรบัปรุงดนิทัง้ด้านกายภาพ เคม ี
และชวีภาพ ต้องมกีารใส่เพิม่อนิทรยีวตัถุต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอนิทรยี ์ปุ๋ ยหมกั หรอืการปลูกพชืปุ๋ ยสด เพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ในดนิใหสู้งขึน้ ซึ่งแนวทางหรอืการปรบัปรุงบ ารุงดนิมวีธิกีารต่างๆ ที่หลากหลาย 

สุรเดช เตยีวตระกลู 



เกษตรกรสามารถปฏบิตัไิดเ้อง เช่น การใชว้สัดุปูนในการปรบัค่าความเป็นกรด-ด่าง เช่น นาขา้วใชปู้น
มารล์ ไมผ้ลใชป้นูโดโลไมท ์หรอืปนูขาว วธิกีารไถกลบตอซงัฟางขา้วรว่มกบัการใชน้ ้าหมกัชวีภาพ พด.
2 อตัราการใช ้5 ลติร/ไร่ ฉีดพน่หมกัทิง้ไวช้่วยใหฟ้างย่อยสลายตวัไดเ้รว็ขึน้ ท าใหเ้พิม่อนิทรยีวตัถุใน
ดนิ หากใช้ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก อตัรา 2-4 ตนั/ไร่ คลุกเคล้าอยู่ในดิน เกษตรกรสามารถใช้วิธีการเพิม่
ฮอรโ์มนในตน้พชืทีป่ลูก โดยใชปุ้๋ ยอนิทรยีน ้าฉีดพน่ใหต้้นพชื หรอืรดลงดนิ ช่วยใหร้ากพชืแขง็แรงพชื
เจรญิเตบิโตไดด้ใีหผ้ลผลติที่สูงขึน้ รวมทัง้การดูแลรกัษาควบคุมความชื้นในดนิ ใหใ้ชว้สัดุต่างๆ คลุม
ดนิ เช่น ฟางขา้ว ใบหญ้าแฝก แกลบสด พลาสติก หรอืปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกนัการชะลา้งหน้าดนิ 
ชว่ยลดการสญูเสยีธาตุอาหารพชื และชว่ยรกัษาความชืน้ในดนิ 

นอกจากน้ี เกษตรกรควรมกีารจดัการดนิภายหลงัการเก็บเกี่ยวผลผลติ โดยตอ้งไม่ท าการเผา
ตอซงัพชืทุกชนิด ใหท้ าการปลกูพชืตระกูลถัว่ต่างๆ เชน่ ปอเทอืง ถัว่เขยีว ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง ฯลฯ หลงั
การเก็บเกี่ยวผลผลติแล้วให้ไถกลบหรอืสบักลบตอซงัลงในดนิ เป็นการเพิม่อนิทรยีวตัถุในดิน ช่วย
ปรบัปรุงบ ารุงดนิใหส้มบรูณ์เหมาะส าหรบัการเพาะปลกูพชืในฤดกูาลถดัไป 

ส าหรบัวธิกีารต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นวธิกีารทีจ่ะช่วยปรบัปรุงดนิใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์ ไม่
เสื่อมสภาพ และสามารถปลูกพชืใหผ้ลผลติสูงไดอ้ยา่งยัง่ยนื นอกจากน้ี ตอ้งตรวจวเิคราะห ์ตรวจสอบ
ดินทุกๆ 1-2 ปี เพื่อท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสมบตัิของดิน และน าผลวิเคราะห์ไปพจิารณาหา
แนวทาง หรอืวธิกีารปรบัปรุงบ ารุงดนิทีเ่หมาะสมต่อๆ ไป 

ทัง้น้ี เกษตรกร ประชาชนทัว่ไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลความรู้ต่างๆ ได้ที่ส านักงาน
พฒันาทีด่นิเขต 1-12 สถานีพฒันาทีด่นิทุกจงัหวดั หรอืหมอดนิอาสาประจ าหมู่บา้นในพืน้ทีใ่กลบ้า้นได้
ตลอดเวลา 
 

ดนัรพ.อาหารปลอดภยั 
 
นายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ รองปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมกบั บริษัท ประชารฐัรกัสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสงัคม 
(ประเทศไทย) จ ากัด  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลงความ
ร่วมมอื เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภยั ของกระทรวงสาธารณสุข 

ทัง้น้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะด าเนินการประสานและสนับสนุนการขบัเคลื่อนดา้นการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั ทัง้ในระดบันโยบายและระดับพื้นที่ การประชาสัมพนัธ์และประสาน
เชื่อมโยงกบัเกษตรกร/ กลุ่มผูผ้ลติ ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสนิค้าเกษตร ตามระบบการจดัการ
คุณภาพ GAP และเกษตรอนิทรยี ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรอ้มทัง้รวบรวมขอ้มูลพืน้ทีป่ลูก
ผกัผลไม ้เน้ือสตัว์ และการใหก้ารรบัรองสนิคา้เกษตรตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



ขณะที่ บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัควีสิาหกจิเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) จ ากดั จะประสานและสนับสนุน
การขบัเคลื่อนทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร สื่อสารประชาสมัพนัธ์นโยบาย ประสานแหล่ง
ผูผ้ลติวตัถุดบิทีป่ลอดภยัหรอืเกษตรอนิทรยี ์รวบรวมวตัถุดบิ และสนบัสนุนการขนสง่ 

ส าหรบัสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนการขบัเคลื่อนทัง้ในระดบั
นโยบายและระดบัปฏบิตักิารเชื่อมโยงเครอืข่ายเกษตรอนิทรยีใ์นระดบัพืน้ที่ สนับสนุนการขบัเคลื่อน
การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากของขบวนองค์กรชุมชน กระทรวงพาณิชย ์จะประสานและสนับสนุนการ
ขบัเคลื่อนทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร สนบัสนุนการด าเนินงานและขอ้มูล แหล่งผูจ้ าหน่าย 
สบืราคาสนิคา้ทีป่ลอดภยั หรอืเกษตรอนิทรยี ์กระทรวงมหาดไทย ประสานการขบัเคลื่อนนโยบายการ
ด าเนินการแบบบรูณาการในพืน้ทีร่ว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร 
เพือ่ใหก้ารด าเนินการส าเรจ็ลุลว่งตามวตัถุประสงค ์และ กระทรวงสาธารณสุข จะประสานและขบัเคลื่อน
นโยบาย ก าหนดนโยบาย แนวทางและมาตรฐานในการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภยัลงไปยงั
โรงพยาบาลสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข สง่เสรมิสนบัสนุนการด าเนินงานอาหารปลอดภยั
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อมโยง/หรอืบรูณาการการท างานร่วมกนัของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวขอ้ง พฒันาและใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งใหม้คีวามตระหนักถงึความส าคญัของการ
บรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั 
 

 


