
ศ.เกียรติคุณ ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน

แนะน�ำกูรูด้ำนปุ๋ยเคมี
	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	ดร.สรสทิธิ	์วชั
โรทยาน	 กรรมการผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 และปูชนียบุคคลด้านดินและปุ๋ย
ของเมืองไทย	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.สร	
สทิธิ	์วชัโรทยาน	เป็นนักวจัิยทีส่นใจงานวจัิยทาง
ด้านดินและปุ๋ย	มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติเป็นจ�านวนมาก	ในปี	2529	ผลงาน
วิจัยเร่ืองอิทธิพลของวัสดุเหลือใช้อินทรีย์ต่อธาตุ
อาหารไนโตรเจน	 และสมบัติของดินนา	 ได้รับ
รางวัลดีเด่นสาขาพืชในการประชุมวิชาการ	 คร้ัง
ที	่24	ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	นอกจากน้ี

ยงัช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าในการตรวจวเิคราะห์
ปุ๋ยเคมีในห้องปฏิบัติการซึ่งมีราคาแพง	 โดยวิธี
การตรวจสอบทางเคมีที่รวดเร็วและประหยัดผล
งานวิจัยดังกล่าวยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
การเรียนการสอนในระดบัมธัยม	และอดุมศกึษา	
สาขาเกษตร	 เพื่อให้นักเรียนและนิสิตได้รู้จักน�า
ความรู้ในวชิาเคมมีาประยกุต์ใช้ประโยชน์ทางการ
เกษตรได้	ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็น
อย่างมาก

กำรเลิกใช้ปุ๋ยเคมีอยำ่งสิ้นเชิงไม่ใช่ทำงออก
ที่ดี

เน้นย้ำ�ว่�ปุ๋ยเคมีมิใช่ส�รพิษ
แนะเกษตรกรจะได้กำาไรถ้าใช้ปุ๋ยให้พอเหมาะ

“กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่พึ่งปุ๋ยเคมีเลยนั้น 
ในทำงปฏบัิติเป็นไปได้ยำกส�ำหรับพืน้ท่ีเพำะ
ปลูกขนำดใหญ่ เนื่องจำกมีข้อจ�ำกัดท่ีปุ๋ย
อินทรีย์ท่ีดีมีจ�ำกัดและมรีำคำแพงต่อหน่วย
ธำตุอำหำร ท�ำให้ต้นทุนกำรผลติสงูกว่ำปุ๋ย
เคมีมำก ดังนั้นจึงควรเน้นท่ีประเด็นช่วย
เกษตรกรให้สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรซื้อ
ปุ๋ยเคมีลง แต่ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีได้ผลดีเท่ำ
เดิมหรือดีกว่ำ”

ศ.เกียรติคุณ ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน

A2 การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง



 “ปุ ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญ
และจ�าเป็นที่ช่วยปรับปรุงบ�ารุงดิน เพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตการเกษตร ปัจจุบันเราต้องพึ่งพาการน�า
เข้าเสี่ยงต่อการขาดแคลนและมีราคาแพงเป็น
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับ
พลังงานพวกน�้ามัน เม่ือเกิดขึ้นแล้วก็จะด�าเนิน
ต่อไปไม่มีจบสิ้น
 “การชี้น�าเกษตรกรเร่ืองปุ ๋ยเคมีด้วย
การแนะน�าให้ใช้น้อยลงหรือเลิกใช้ แล้วหัน
มาผลักดันให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีน้ัน  
เป็นแนวความคิดที่ไม่ถูกต้อง แต่ควรจะเน้นที่
ประเด็นควรจะท�าอย่างไรให้เขาเข้าใจวิธีการลด
ค่าใช่จ่ายปุ๋ยเคมีต่อไร่ลงด้วยการใช้ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ น่ันคือการช่วยให้เกษตรกรรู้จัก
วิธีการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกันอย่างไร
ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม” ดร.สรสทิธิ ์กล่าว

เทคนิคการใช้ปุ๋ยเคมีสู้วิกฤติปุ๋ยแพง
 ดร.สรสิทธิ์ กล่าวว่า “ปุ๋ยเคมีบ้านเรามี
ราคาแพงขึ้นทุกวันน้ีก็เพราะเราไม่สามารถผลิต
ขึน้ใช้ได้เอง ต้องน�าเข้าแม่ปุย๋เคมจีากต่างประเทศ 
แต่ถ้ารัฐบาลไทยมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตแม่ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น ยูเรีย และแม่ปุ๋ย
โพแตส เช่น โพแตสเซียมคลอไรท์ ซึ่งปัจจุบัน

ประเทศไทยมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะผลิตได้แล้ว 
โดยให้เป็นของเกษตรเองได้ โดยการใช้กลไกที่
เหมาะสมของรัฐบาล 
 “การแก้ไขและพัฒนาตัวเกษตรกรเอง 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการใช้ปุ๋ยและการ
ปรับปรุงบ�ารุงดินที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้น
เหต ุให้มกีารส่งเสริมและเผยแพร่อบรมอย่างต่อ
เน่ืองให้เกษตรกรรู้จักและเข้าใจการใช้ปุ๋ยเคมี
และปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง เพราะปุ๋ยทั้งสองชนิด
ต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อย และควรจะใช้ร่วม
กันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดให้รู้จักการใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์ดินและ
พืช ช่วยในการแนะน�าการจัดการดินและการใช้

ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ

ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24

ไร่อ้อย 

การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง A3



ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง

	 ปุ๋ยมีอยู่	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 ปุ๋ยเคมี	 ปุ๋ย
อินทรีย์	 และปุ๋ยชีวภาพ	 ส่วนปุ๋ยอินทรีย์เคมี
จัดเป็นปุ ๋ยเคมีชนิดหน่ึง	 แต่ปัจจุบันมีผลิต
และจ�าหน่ายในบ้านเรายังไม่มาก	 เน่ืองจาก
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและตรงตาม
มาตรฐานท�าได้ยากกว่าปุ๋ยชนิดอื่นๆ	 อย่างไร
ก็ตามไม่ว่าจะเป็นปุ ๋ยชนิดใดก็ถือว่าเป็นธาตุ
อาหารพืช	 แต่แตกต่างกันที่วัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิต	กระบวนการผลิต	กลไกการให้ธาตุอาหาร
แก่พืช	 และวิธีการใช้	 ท�าให้ปุ๋ยแต่ละชนิดมีจุด
เด่นที่แตกต่างกัน	 	 จึงแนะน�าว่าควรใช้ร่วมกัน
แบบผสมผสานตามสภาพความอดุมสมบรูณ์ของ
ดินแต่ละสภาพพื้นที่นั้นๆ	จะดีที่สุด

จับเข่าคุยกับ “นักวิจัยด้านปุ๋ย” 
	 ดร.ภัสชญภณ	หม่ืนแจ้ง	จบจากสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้า	เจ้าคณุทหารลาดกระบงั	
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช	 (เกียรตินิยม	
อันดับ	 1)	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 นักวิชาการ
เกษตรช�านาญการพิเศษ	 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
จุลินทรีย์ดิน	 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา	 ส�านักวิจัย
พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	ณ	ปัจจุบัน	
ดร.ภัสชญภณ	หมื่นแจ้ง	ยังคงเดินสายไปพบกับ
เกษตรกรอยู่เนืองๆ	 เพื่อจะได้เข้าใจถึงปัญหา
ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร	ซึ่งจากองค์ความรู้
ความสามารถที่อยู่ภายใน	ดร.ภัสชญภณ	ได้ให้

แนะใช้ปุ๋ยผสมผสานตามสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินดีที่สุด

ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 
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เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดมลพิษ

แนะน�ำผู้เชี่ยวชำญ
	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.อ�านาจ	
สวุรรณฤทธิจ์บการศกึษาปริญญาตรีและปริญญา
เอกในสาขาปฐพวีทิยา	ท�างานเป็นอาจารย์ในภาค
วชิาปฐพวีทิยา	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตลอด
อายุการท�างานเคยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชา

ปฐพีวิทยา	 ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 และอุปนายกสมาคมดินและปุ๋ย
แห่งประเทศไทย	เกษียนอายุราชการในต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์	ระดบั	11	หลงัเกษยีณอายรุาชการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ

 “ความเชื่อความกลัวอันตรายจากสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชท่ีตกค้างกับ
ผลผลติพืช  และผลงานวิจยัท่ีใช้วธิวีจิยัท่ีไม่ถูกหลกัการวชิาการได้สร้างความสบัสน
ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความเสยีหายทางด้านผลผลติการเกษตร และ
กระทบถึงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรในปัจจุบัน”

ศ.เกียรติคุณ ดร.อำานาจ สุวรรณฤทธิ์ 
วอนเกษตรกร ใช้ปุ๋ยเคมี อินทรีย์ และชีวภาพ

ร่วมกันเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

A10 การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง



เปิดตัวผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยอินทรีย์
 ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ผู้เชี่ยวชาญ
อนุรักษ์ดินและน�ำ้ จำกกรมพฒันำทีด่นิ และเป็น

ในปัจจุบันพื้นท่ีการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกพืช พบว่าทรัพยากรดินของ
ประเทศไทยในพ้ืนท่ีดังกล่าวนับวันจะเสื่อมคุณภาพลงทุกทีและปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ค่อนข้างต�่ามากแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้เกษตรกรยังประสบปัญหาดิน
ในด้านอื่นๆ อีก เช่นปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว และดินกรด ที่มีผลโดยตรงต่อการเจริญ
และผลผลติของพชืท่ีปลกู  แต่สิง่ท่ีเป็นปัญหาในภาคเกษตรอีกด้านหนึง่ คือการใช้ปุ๋ยของ
เกษตรกร ถึงเวลาแล้วท่ีภาคเกษตร โดยเฉพาะนกัวชิาการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ และเกษตรกรควร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการส่งเสริมในคุณภาพของดินเสื่อมลง

กูรูด้ำนกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จุดเริ่มต้นก่อ
เกิดจำกกำรศึกษำ วิจัย และควำมชอบในเนื้อหำ
ด้ำนจุลินทรีย์ในดินและกิจกรรมของจุลินทรีย์ 

ดร.พิทยากร ลิ่มทอง

ดร.พิทยากร ลิ่มทอง

ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาที่ดิน
แนะวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างชาญฉลาด 

100 การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง



คุณเจตน์ มีญาณเยี่ยม  
เจ้าของสวนกล้วยไม้ไทยส่งออก  ร้อยล้าน 
มาตรฐานระดับสากล 
แนะการใช้ปุ๋ยไม่มีสูตรส�าเร็จตายตัว

เปิดตัวท่านนายก
	 คุณเจตน์	 มีญาณเยี่ยม	 นายกสมาคม
ผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย	และ	คุณศรีทิพย์	มี
ญาณเยีย่ม	หน่ึงในผู้ร่วมก่อตัง้บริษัทท�าธรุกจิส่ง
ออกกล้วยไม้ไทย	ภายใต้ชื่อ	“บริษัท	กล้วยไม้
ไทย	 จ�ากัด”	 โดยมีความเชี่ยวชาญ	 พร้อม
ประสบการณ์ที่มีมากว่า	 24	 ปี	 แบบครบวงจร
การผลิต	ตั้งแต่	ผลิตเนื้อเยื่อ	,ผลิตดอก	,ผลิต
ต้น	 เพื่อการจ�าหน่าย	 รวมทั้งรับซื้อผลผลิต

จากเกษตรกรเครือข่ายกว่า	 100	 ราย	 ภายใต้
มาตรฐานเดียวกนั	น�าผลผลติส่งออกต่างประเทศ
ภายใต้แบรนด์	 “TOC”	 โดยมีปรัชญาในการ
ด�าเนินงานที่ว่า	 “กล้วยไม้ไทยก้าวไกลทั่วโลก”	
ในปัจจุบันสามารถส่งออกกล้วยไม้มีมูลค่ากว่า	
3,000	ล้านบาท	มีลูกค้ากว่า	30	ประเทศ	ใน	7	
ทวีป	ทั่วโลก	อาทิ	อเมริกาเหนือ,	ยุโรป,	เอเชีย,	
นิวซีแลนด์	เป็นต้น
	 โดย	 คุณเจตน์	 เล่าถึงความส�าเร็จน้ี

 “กล้วยไม้” ไม้ตัดดอกอีกชนิดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์หลากสไตล์ นานาไปด้วยสีสัน
สวยสดใส ที่ทุกวันนี้กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก สร้างชื่อเสียง สร้างมูลค่า จนเป็น
รายได้อย่างมหาศาลให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตจังหวัดราชบุรี, นครปฐม, 
สมุทรสาคร ฯลฯ ซึ่งในแต่ละปีมีมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ไทยไปยังต่างประเทศทั่วโลก
นับพันล้านบาทเลยทีเดียว
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สมบัติ สายด้วง ชาวนากรุงเก่า 
แนะวิธีใช้ปุ๋ยส�ำหรับนำข้ำวให้ถูกหลัก
เพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นเท่าตัว

 การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงในดินท่ีมีการปลูกข้าวมาเป็นเวลานาน 
จ�ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงดินโดยกำรใส่ปุ๋ย ซึ่งให้ธำตุอำหำรพืชที่ส�ำคัญแก่ข้ำว 
แต่ชำวนำส่วนใหญ่ยังมีควำมเข้ำใจในกำรใช้ปุ๋ยยังไม่ถูกต้อง เช่น ใส่ปุ๋ยมำก
หรือน้อยเกินไป ใส่ปุ๋ยไม่ตรงกับระยะเวลำที่ต้นข้ำวต้องกำร และใส่ปุ๋ยไม่เหมำะ
สมกับลักษณะเนื้อดินและพันธุ์ข้ำว

ตามรอยชาวนากรุงเก่า
	 คุณสมบัติ	สายด้วง	ชาวนาหัวก้าวหน้า	
เมืองกรุงเก่า	 เริ่มต้นการท�านาเมื่อปี	2552	โดย
การศึกษาหาความรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนที่มี
ประสบการณ์การท�านามายาวนาน	แต่ความรู้นั้น
ก็ไม่สามารถน�ามาใช้ได้	 100%	 เสมอไป	 เพราะ

ในปัจจุบันพื้นที่	 และตัวแปรต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น
อากาศ	ดิน	น�้านั้นเปลี่ยนแปลงไปหมด	ดังนั้น
คุณสมบัติ	จึงเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์การท�า
นาด้วยตวัเอง	ซึง่ได้พบว่าพืน้ดนินาน้ันควรมกีาร
ปรับปรุงบ�ารุงดินบ้างเม่ือมีการใช้พื้นที่ในระยะ
เวลานานๆ	 สภาพดินก็จะเสื่อมโทรมไปตามกาล

คุณสมบัติ สายด้วง
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บ�ำรุง ทองค�ำ เซียนมะระแห่งปทุมธำนี 
แนะใช้ปุ๋ยเคมีผสมแร่ซิลิคอน 
ลดต้นทุนได้กว่ำครึ่ง 

คุณบ�ำรุง ทองค�ำ

“คุณบ�ำรุง ทองค�ำ เกษตรกรหัวก้ำวหน้ำ ย่ำนหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี 
เผยเคล็ดไม่ลับกำรปลูกมะระจีนให้ได้ผลผลิตดี ตีตลำดบนตลำดล่ำง พร้อมแนะ

กำรใช้ประสบกำรณ์เรียนรู้พืช เรียนรู้กำรใช้ปุ๋ยอย่ำงถูกต้อง”

เปิดตัวเกษตรกรหัวก้ำวหน้ำ
 หลังจากลงพื้นที่ย่านหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเป็นสวนมะระของคุณบ�ารุง ทองค�า 
เซียนด้านการปลูกมะระได้สักพัก เจ้าของสวนก็
น่ังเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับการปลูกมะระจีนให้ฟังว่า 
“บนเน้ือที ่20 ไร่น้ีเคยปลกูส้มเขยีวหวานและฟัก
มาก่อนแต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าทีค่วร จึงเปลีย่น
มาปลูกมะระจีนล้วนๆ โดยซื้อเมล็ดพันธุ์จากศร

แดง ที่เลือกเมล็ดพันธุ์น้ีก็เพราะว่าลูกมะระจีน
ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ  ผมเรียนรู้กับการ
เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์มะระจีนตามที่ต่างๆ มากว่า 
10 ปี แต่ก็ไม่เป็นผล และตลาดไม่ต้องการมาก
นัก เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้ว การเรียนรู้กับพืช
ชนิดน้ีก็เป็นสิ่งส�าคัญ รวมถึงการรู้ดินในพื้นที่
ของเราก็เป็นสิ่งส�าคัญเช่นเดียวกัน ผมจะน�าดิน
ไปวเิคราะห์ตรวจหาธาตอุาหารในดนิทกุคร้ัง เพือ่
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