ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันอังคารที่ 13 สิงหาคมพ.ศ.2562
คอลัมน์รกั ษ์เกษตร : ปุ๋ยอินทรีย์ คุณค่าเหลือหลาย
คำถำม อยากเรียนถามว่า ปุ๋ยอินทรีย์มีข้อดีและข้อเสีย อย่างไรบ้างครับ
สุรินทร์ วิเชียรชัย,อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
คำตอบ ปุ๋ยอินทรีย์ ตามนิยามของวิกิพีเดีย (สาราณุกรมเสรี) ระบุว่า ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ทาจาก
วัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สาหรับการเจริญเติบโตของพืช ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ของเสีย
จากโรงงาน (บางประเภท) มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซากต้นไม้ ใบไม้ กรดอะมิโน โดโลไมท์ และแร่ธาตุ
ต่าง ๆ นามาบด เติมจุลินทรีย์ บ่มหมัก กลับกอง จนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย
ข้อดีของกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีดังนี้
1) ปุ๋ยอินทรีย์ มีลักษณะทางกายภาพได้หลายแบบ เช่น ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยผง และปุ๋ยนา แต่ที่นิยม
จาหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยเม็ด เนื่องจากสะดวกกับเกษตรกรในการนาไปใช้ ทังจากการหว่าน
ด้วยมือ หรือใช้กับเครื่องพ่นเม็ดปุ๋ย
2) ปุ๋ยอินทรีย์ มีอินทรียวัตถุ มีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมที่ปุ๋ยเคมีไม่มี และจุลธาตุที่จาเป็น
ต่อ จุ ลิ น ทรี ย์ดิน และพื ช ที่ ปุ๋ ยเคมีไ ม่มี ธาตุ ทั งสองกลุ่ม นี ถึ ง แม้ ว่ า พืช จะมี ค วามต้ องการน้ อย แต่ก็ ไ ม่
สามารถขาดได้อย่างเด็ดขาด
3) ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืนดินให้มากขึนจากเดิม
4) ปุ๋ยอินทรีย์ มีแร่ธาตุที่หลากหลายดีต่อต่อการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของพืช อาจจะมองไม่
เห็นชัดนักในระยะแรกที่ใช้งาน แต่มีผลในระยะยาวอย่างมาก พืชจะค่อยๆ แข็งแรง และเพิ่มผลผลิตมาก
ขึน
5) ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ทาร้ายผิวหน้าดิน ช่วยทาให้ดินมีสภาพเป็นกลางและเสถียรอยู่เสมอ ช่วยปรับ
ระดับความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเติบโตของพืช ทังยังปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างให้
ดินในขณะที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนาน เช่น อาจมีมีการละลายแร่ธาตุบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ออกมา
ให้แก่รากพืช เช่น อะลูมิเนียม ทาให้พืชมีลักษณะแคระแกร็น และเป็นโรคง่าย
6) ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยปรับโครงสร้างของดินเสียใหม่ ด้วยการทาให้เม็ดดินร่วนซุย ช่วยปรับให้หน้า
ดินร่วนซุย โดยไม่ ต้องไถพรวนกันมากนัก ช่วยเพิ่มจานวนจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติในดิน ทาให้ดินมีโครงสร้างโปร่ง ร่วนซุย อ่อนนุ่ม อุ้มนา ซึ่งจะส่งผลดีต่อพืชที่ปลูกอย่างมาก
ข้อเสียของกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีดังนี้
1) ปุ๋ยอินทรีย์ มีปริมาณธาตุอาหารหลักในปริมาณที่น้อยกว่าปุ๋ยเคมีมาก ปุ๋ยเคมีนัน ผลิตจากการ
ผสมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเข้าด้วยกัน เพราะปุ๋ยเคมีสามารถเพิ่มปริมาณระดับแร่ธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่
2) ปุ๋ยอินทรีย์ มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า เพราะต้องใช้ในปริมาณที่มาก เพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหาร
เพียงพอต่อความต้องการของพืช

3) ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่สามารถบังคับได้ชัดเจนและทันกับช่วงเวลาที่พืชต้องการ เช่น จะเร่งใบ เร่งดอก
หรือเร่งผลผลิต
แต่อย่างไรก็ตาม การนาปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาใช้นัน ไม่อาจนามาใช้เพียงอย่างเดียวได้ตลอด จาเป็นที่
จะต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะช่วยให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว ทังยัง
ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยชนิดหนึ่งชนิดใดเพียงอย่างเดียว นะครับ
นำย รัตวิ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันอังคารที่ 13 สิงหาคมพ.ศ.2562
คอลัมน์ สกูป๊ หน้า 1 : เกษตรไทยทาการบ้าน สู!้ ธรรมชาติแปรปรวน
“ธรรมชาติ ” ที่ แ ปรปรวนหนั ก น าท่ ว มมาก...ฝนแล้ง
ฤดูกาลเปลี่ยน คาถามสาคัญมีว่า “ภาครัฐ ” และ “เกษตรกร”
ควรที่จะต้องทาการบ้านรับมือกับสถานการณ์เหล่านีกันอย่างไร?
เพื่อจะได้ใช้ทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวแล้วเป็นพืนที่รับนาหลากจาก
แม่นายม ตัดปริมาณนาส่วนเกินออกจากลานายม ทาให้นาไม่เอ่อ
ท่วมเขตชุมชน... สถานที่ราชการจังหวัดสุโขทัย
โครงการได้มีการขยายพืนที่เพิ่มขึนจากเดิม 265,000 ไร่ เป็น 382,000 ไร่ รองรับปริมาณนา
ได้มากกว่า 550 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากเดิมรับนาได้เพียง 400 ล้าน ลบ.ม. ส่ วนการดาเนิน
โครงการในปี 2562 ยังมีพืนที่ดาเนินการเท่ากับปีก่อนเนื่องจากเต็มศักยภาพแล้ว แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึน
อีกตัวอย่างถัดมา...ทานาลอยนาปรับวิถีการปลูกข้าว
ให้เข้ากับสภาพพืนที่นาท่วมขังเป็นเวลานาน จากเหตุการณ์นา
ท่ ว มซ าซาก ท าให้ พื นที่ เ กษตรกรรมได้ รั บ ความเสี ย หาย
บ่ อ ยครั ง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
อย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบต่อการทาเกษตรกรรม ทาให้
นายสุพรรณ เมธสาร เกษตรกรแห่งบ้านสามชุก จ.สุพรรณบุรี
ได้คิดค้นวิธีปลูกข้าวในแม่นาแทนการปลูกบนดิน
น่าสนใจว่า...นอกจากจะทาให้ส ามารถดารงชีวิตได้ในภาวะนาท่วมแล้ว ยังเป็นวิธีที่ช่วยประหยัด
ต้นทุนในเรื่องการเตรียมดิน เตรียมนามันเชือเพลิง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง รวมถึงการบริหารจัดการนา อีกทัง
ผลผลิตที่ได้ก็เป็นข้าวที่สะอาดปราศจากสารเคมีตกค้างเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม...เป็นอีกทางเลือกที่
น่าสนใจ

สาหรับภัยธรรมชาติที่เกิดขึนในต่างประเทศ อย่างเช่น...ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประสบปัญหา
อุทกภัยมานานนับศตวรรษ เนื่องจากแม่นาหลัก 4 สายในทวีปยุโรปไหลผ่านเนเธอร์แลนด์ไปสู่ทะเลเหนือ
ทาให้พืนที่ของเนเธอร์แลนด์กว่าร้อยละ 60 มีความเสี่ยงต่ออุทกภัย
แม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะดาเนินการสร้างกาแพงกันนาและฝายนาล้นเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตร
แต่การดาเนินการดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อจานวนประชากรและทรัพย์สินของเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่มมากขึน
อย่างต่อเนื่อง ทาให้ที่ดินที่อยู่นอกเหนือจากกาแพงกันนาทรุดตัว ในปี ค.ศ.1995 เกิดอุทกภั ยครังใหญ่
ท าให้ รัฐ บาลเนเธอร์แ ลนด์ดาเนิน โครงการพื นที่ สาหรั บน า “The Room for the River” เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงจากอุทกภัย
โดยพิจารณาแนวทางการจัดการอุทกภัยใหม่ นาวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการศึกษาแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อจัดการกับปัญหาอุทกภัย...ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน โดยการศึกษาการไหลของนาผ่าน
ทางช่องทางและอุปสรรคต่างๆ การทรุดตัวของที่ราบนาท่วม อุณหภูมิของนา การกาจัดสิ่งกีดขวาง การ
สร้างช่องแคบเพื่อการไหลของนา ทาให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนที่สุดสาหรับปัจจุบันและอนาคต
จริยา ยาว่า ภาคเกษตรมีทรัพยากร “นา” เป็นปัจจัยหลักในการผลิต เมื่อปริมาณนาไม่สมดุลกับ
ความต้องการจึงส่งผลกระทบ เช่น กรณีภัยแล้ง ทาให้พืชขาดนา แห้งตาย ปศุสัตว์ขาดนาและอาหาร
เช่นเดียวกับกรณีอุทกภัย ส่งผลทาให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ปศุสัตว์ล้มตาย และอาจ
เกิดโรคระบาดได้เช่นกัน
“การรับมือของภาครัฐ จะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ให้กับเกษตรกร พร้อมไป
กับการจัดฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติให้กับเกษตรกร ในส่วนของ
เกษตรกร ควรที่จะวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพดินฟ้าอากาศและความต้องการสินค้าของ
ตลาด”
โดยติดตามสถานการณ์การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ รวมทังการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ผลิตที่สาคัญ นับตังแต่...การจัดการดิน โดยการไถพรวนดิน ใช้วัสดุ เช่น ฟางข้าว แกลบ ในการคลุมดิน
ปลูกพืชตระกูลถั่ว...ไถกลบเพิ่มสารอาหารในดิน ช่วยดูดซับความชืน การจัดการนาโดยขุดบ่อกั กเก็บนา
ให้นาพืชแบบประหยัด การจัดการพืช โดยเลือกปลูกพืชอายุสัน ใช้นาน้อย เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว
เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
องค์การสหประชาชาติ (UN) คาดว่า ในปี พ.ศ.2593 ประชากรโลกจะเพิ่มขึนเป็น 9,600 ล้าน
คน และ 19,000 ล้านคน ในปี พ.ศ.2643 จากปัจจุบัน ที่มีประชากรอยู่ประมาณ 7,200 ล้านคน ซึ่งจะ
ทาให้ความต้องการสิ่งจาเป็นขันพืนฐานต่อการดารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบันมีสูงมากขึน กอปรกับการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน จึงต้องมีการ
แข่งขัน...มีการขยายตัวตามเพื่อตอบสนองความต้องการนัน ซึ่งผลที่จะตามมาคือ ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ถูกใช้อย่างรวดเร็วและฟุ่มเฟือย
การพัฒนาด้านต่างๆที่ไม่คานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร...สิ่งแวดล้อม ขีดจากัดและศักยภาพ
ในการฟื้นตัวของทรัพยากรลดลงเป็นเหตุให้ระบบนิเวศถูกทาลายอย่างต่อเนื่ อง คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC 2014) คาดการณ์ว่า...อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึน

1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ.2544-2643 เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมในชัน
บรรยากาศ....มากเกินกว่าที่เคยเกิดขึน
ทาให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” ซึ่งมีผลกระทบให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อ
ฤดูกาลต่างๆ เช่น ช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึน ฤดูหนาวที่สันลง ภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งที่ทวีความรุนแรง
ฝนตกชุกเพิ่มขึนในช่วงฤดูฝน เกิดสภาวะอากาศแปรปรวน...สภาพอากาศเลวร้ายบ่อยครัง และระดับของ
นาทะเลที่มีแนวโน้มสูงขึน ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง เหลียวมองรอบตัวสถานการณ์และแนวโน้มของภัย
พิบัติในประเทศไทยปัจจุบัน ที่มี อุทกภัย ภัยแล้ง และฝนทิงช่วง เป็นปัญหาหลักที่สาคัญ สร้างความ
เสียหายให้กับประเทศอย่างมหาศาลมาแล้วหลายครัง
ข้อมูลความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2552-2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชีให้เห็นว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่าน พืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากที่สุดในปี 2554 จานวน
12,227,845 ไร่
ภัยแล้งมากที่สุดในปี 2558 จานวน 2,869,609 ไร่ และฝนทิงช่วงมากที่สุ ดในปี 2555 จานวน
5,719,523 ไร่ อย่างไรก็ตาม...เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพืนที่
เกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นฝนทิงช่วง และภัยแล้ง ตามลาดับ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ลดความเสี่ยงด้านการเกษตร โดยเฉพาะใน 3 มาตรการสาคัญ ได้แก่ มาตรการป้องกัน
ผลกระทบ และเตรียมความพร้อม มาตรการการเผชิญเหตุ และมาตรการหยุดยังความเสียหาย ทา
การบ้านรับมือธรรมชาติที่แปรปรวนหนักกันไว้เสียแต่เนิ่นๆ เมื่อถึงเวลาจริง “เกษตรกรไทย” ล้มแล้วจะได้
ลุกขึนเร็ว ตังตัวได้ไว ยิ่งทายิ่งดี ไม่ใช่ยิ่งทาก็ยิ่งจน ยิ่งนานวันยิ่งสาละวันเตียลง
"กรมข้าว" แนะเทคนิคตัดใบข้าว ช่วยนาทีก่ ระทบแล้งฟืน้ ตัวได้
"กรมการข้าว" แนะนาเทคนิคการตัดใบข้าวใน
นาหว่าน ช่วยให้นาข้าวที่ประสบภัยแล้งฟื้นตัวเร็วและ
วัชพืชจะโตไม่ทัน ทาให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึน
เมื่ อ วั น ที่ 7 ส.ค.62 นายประสงค์ ประไพ
ตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ภาวะฝนทิงช่วงที่
ผ่านมาทาให้นาข้าวหลายพืนที่ต้นโทรมแห้งและชะงัก
การเจริญเติบโตของข้าว รวมทังมีวัชพืชขึนในแปลงนามาก แต่ขณะนีฝนเริ่มกลับมาตกต้องตามฤดูกาล ซึ่ง
หากมีนาขังนาแล้ว ชาวนาสามารถใช้เทคนิคการตัดใบข้าวให้ต้นข้าวฟื้นตัวได้ โดยแนะนาสาหรับแปลงนา
หว่านซึ่งการตัดใบควรมีระดับนาในนาสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร สามารถใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าตัด
ระยะข้าวกาลังแตกกอที่ความสูงประมาณ 5 เซนติเมตรจากผิวดินซึ่งเท่ากับระดับผิ วนา หลังจากตัดใบ
ประมาณ 15 วัน ต้นข้าวจะเจริญเติบโตจนมีความสูงเท่าก่อนตัด

จากงานวิจัยของกรมการข้าวพบว่า "เทคนิคการตัดใบข้าว" ไม่ใช่เพื่อการกาจัดวัชพืชเท่านัน แต่มี
ศักยภาพที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวในพืนที่นาหว่านข้าวได้ด้วย เนื่องจากใบข้าวและวัชพืชที่ตัดออกจะถูก ย่อย
สลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับข้าวเป็นอย่างดี ช่วยลดการแข่งขันของวัชพืช ทาให้ต้นข้าวสูงสม่าเสมอและแตก
กอได้ดีเหมือนนาปักดา ช่วยลดการระบาดและทาลายของโรคแมลงศัตรูข้าว รวงข้าวออกอย่างสม่าเสมอ
และสุกแก่พร้อมกัน ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึนประมาณร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทีย บกับวิธีปฏิบัติตามปกติที่
ไม่ได้ตัดใบ
อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า พืนที่นาของ
ไทยเปลี่ยนแปลงจากการปลูกแบบปักดามาเป็น
การหว่านเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขาด
แคลนแรงงานและต้องการลดต้นทุนการผลิต แต่
ด้ ว ยวิ ธี ก ารปลู ก แบบหว่ า นเมล็ ด ส่ ง ผลให้ วั ช พื ช
เกิดขึนในแปลงเพิ่มมากขึนด้วยการใช้สารป้องกัน
และกาจัดวัชพืชทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน ดังนัน
ชาวนาหลายพืนที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทดลองใช้เทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อการกาจัด
วัชพืชพบว่าได้ผลดีและเริ่มนิยมใช้แพร่หลายมากขึน ทังนีไม่แนะนาให้ทาในนาปักดาเพราะระบบรากของ
ข้าวที่ปลูกแบบนาปักดาจะไม่แข็งแรงเท่ากับนาหว่าน เมื่อตัดใบข้าวแล้วจะทาให้ข้าวฟื้นตัวช้าหรือไม่ฟื้น
เลย โดยเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ในพืนที่หรือที่กรมการข้าว

